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CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

CPN 

 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

 

TÉCNICO LEGISLATIVO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Se você não tira folga do seu trabalho, está fazendo tudo errado com sua saúde 

 

Homens que têm menos de três semanas de férias no ano são mais propensos a morrer cedo                             
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        Você está colocando salada no prato, batendo cartão na academia em vários dias da 

semana e… trabalhando sem parar? Pode parar. De nada adianta incluir bons hábitos na sua 

rotina se você não tira dias de descanso da firma. E quem está falando é a ciência: um estudo 

da Universidade de Helsinque, na Finlândia, apresentado no último dia 28 de agosto no 

congresso da Sociedade ….............. de Cardiologia, mostra que quem tem menos de três 

semanas de férias durante o ano está mais propenso a morrer precocemente. 

O alerta vale especialmente para os homens, já que o estudo analisou 1.222 

participantes do sexo masculino, que foram acompanhados durante 40 anos. Todos os 

voluntários contavam com ao menos um fator de risco cardiovascular, como fumar, ser 

…..............., ter colesterol alto, diabetes ou sobrepeso. 

Eles foram divididos em dois grupos: um que recebeu indicações precisas dos 

pesquisadores e outro que atuou como controle. O primeiro foi orientado, durante quatro 

meses, __ praticar exercícios aeróbicos (como corrida, natação e esportes de quadra), adotar 

uma dieta saudável, emagrecer e parar de fumar. Em alguns casos, houve até indicação de 

medicamentos para controlar a pressão arterial e o colesterol. A segunda turma apenas 

recebeu orientações básicas e não contou com o acompanhamento próximo dos cientistas. 

A equipe que foi monitorada de perto apresentou, inicialmente, melhora na saúde 

cardiovascular. Mas, depois de 15 anos, mais gente dessa galera tinha morrido. Quatro 

décadas após o início da investigação, os cientistas avaliaram novamente os participantes e 

prestaram atenção em fatores como rotina de trabalho, sono e períodos de descanso. E veja 

só: o pessoal com maior probabilidade de perder __ vida eram aqueles que trabalhavam muito 

e descansavam pouco – e boa parte deles estava no grupo que precisou “andar na linha”. 

“O estilo de vida estressante pode ter se sobreposto a qualquer benefício da intervenção 

que fizemos. É possível também que as regras impostas tenham adicionado ainda mais 

…............ à rotina deles”, comenta, em nota __ imprensa, Timo Strandberg, autor do estudo. 

Os resultados mostram que os homens que haviam tirado três semanas ou menos de férias 

durante o ano tinham um risco 37% maior de morrer em comparação aos que descansaram 

por mais tempo. 

Para Strandberg, a pesquisa mostra o quão essencial é evitar que o stress tome conta do 

dia a dia – principalmente no caso de quem tem problemas cardiovasculares. “Não pense que 

certos hábitos saudáveis vão compensar por trabalhar demais e não tirar dias de descanso”, 

alerta o pesquisador. E aí, quando serão suas próximas férias? 

 
Fonte: https://super.abril.com.br/saude/se-voce-nao-tira-folga-do-trabalho-esta-fazendo-tudo-

errado-com-sua-saude/ 
 
 

QUESTÃO 01 – Para preencher, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13, 21 e 25, 

considere as regras de regência no que concerne ao acento indicativo de crase. 

 

A) a – a – à 

B) a – a – a 
C) à – à – à 
D) à – à – a 

E) a – à – à 
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QUESTÃO 02 – Analise as seguintes assertivas sobre o texto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 
 

(  ) Bons hábitos na rotina, tais como alimentação saudável e exercícios físicos, não são suficientes 

para prevenir a morte prematura. 

(  ) O estudo traz evidências de que, independente do sexo, deve-se priorizar o descanso para não 

morrer cedo. 

(  ) A porcentagem de risco de morte entre os participantes que tiraram até três semanas de férias 

era maior comparada com os que descansaram mais, o que evidencia os benefícios do descanso 

para o homem. 

(  ) De acordo com o autor do estudo, para quem tem problemas de coração, deve-se pensar não só 

nos hábitos saudáveis, mas também na diminuição do stress diário. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – V. 

B) F – F – F – V. 

C) V – F – F – V. 

D) V – V – V – F. 

E) F – V – V – F. 
 

 

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas sobre ideias principais e secundárias do texto: 
 

I. É possível depreender do questionamento inicial do texto que comer salada e fazer academia 

são hábitos saudáveis. 

II. A morte de participantes, 15 anos depois da realização do estudo, e os dados obtidos depois de 

40 anos do início da investigação demonstraram que é mais provável perder a vida quando se 

trabalha muito e se descansa pouco. 

III. A afirmação do autor do estudo, no penúltimo parágrafo, não é definitiva, pois ele utiliza termos 

que indicam possibilidade. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 04 – Relacione as palavras da Coluna 1 com as propostas de substituições da Coluna 2, 

estabelecendo as devidas relações de sentido. 
 

Coluna 1 

1. propenso (l. 06). 

2. adotar (l. 13). 

3. sobreposto (l. 23). 

4. compensar (l. 31). 
 

Coluna 2 

(  ) Contrabalançar. 

(  ) Posto sobre. 

(  ) Tendente. 

(  ) Escolher. 
 

A ordem correta de preenchimentos dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 3 – 4. 

B) 4 – 3 – 2 – 1. 

C) 4 – 3 – 1 – 2. 

D) 3 – 2 – 1 – 4. 

E) 2 – 1 – 3 – 4. 
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QUESTÃO 05 – Analise as seguintes palavras retiradas do texto e as afirmações que vem a seguir: 
 

 Acompanhados. 

 Cardiovascular. 

 Participantes. 
 

I. Todas as palavras apresentam dígrafo. 

II. Há apenas uma palavra com mais de um dígrafo. 

III. Há apenas uma palavra que apresenta dois encontros consonantais. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes assertivas sobre a pontuação do texto: 
 

I. As vírgulas da linha 04 justificam-se pela mesma regra da vírgula da linha 25 (quarta 

ocorrência), ou seja, separam um aposto. 

II. As duas vírgulas da linha 14 apresentam a mesma justificativa, são orações intercaladas. 

III. A vírgula da linha 19 demarca um adjunto adverbial deslocado. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas a seguir, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas, sobre 

a relação entre sujeito e verbo. 
 

(  ) prestaram (l. 20) – “os cientistas” (l. 19). 

(  ) tinham (l. 27) – “os resultados” (l. 26). 

(  ) mostra (l. 05) – “a ciência” (l. 03). 

(  ) apresentou (l. 17) – “a equipe” (l. 17). 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) C – C – I – I. 

B) C – I – C – I. 

C) C – I – I – C. 

D) I – C – C – I. 

E) I – C – I – C. 
 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa na qual NÃO há ocorrência do pronome relativo “que”. 
 

A) “O alerta vale especialmente para os homens, já que o estudo analisou 1.222 participantes do 

sexo masculino”. 

B) “O estilo de vida estressante pode ter se sobreposto a qualquer benefício da intervenção que 

fizemos.” 

C) “A equipe que foi monitorada de perto apresentou, inicialmente, melhora na saúde 

cardiovascular.” 

D) “o pessoal com maior probabilidade de perder __ vida eram aqueles que trabalhavam muito e 

descansavam pouco” 

E) Os resultados mostram que os homens que haviam tirado três semanas ou menos de férias 

durante o ano tinham um risco 37% maior de morrer em comparação aos que descansaram por 

mais tempo. 
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QUESTÃO 09 – Preencha, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 05, 10 e 

25, considerando as regras ortográficas. 

 

A) Européia – hipertenço – tensão 

B) Europeia – hipertenso – tenção 

C) Europeia – hipertenço – tensão 

D) Europeia – hipertenso – tensão 

E) Européia – hipertenso – tenção 

 

 

QUESTÃO 10 – Qual das frases abaixo NÃO apresenta um predicado verbal? 

 

A) “A equipe que foi monitorada de perto apresentou, inicialmente, melhora na saúde 

cardiovascular”. 

B) “Eles foram divididos em dois grupos”. 

C) “O alerta vale especialmente para os homens”. 

D) “A segunda turma apenas recebeu orientações básicas”. 

E) “os cientistas avaliaram novamente os participantes”.  
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LEGISLAÇÃO 

 

Para responder às questões 11 a 13, considere a Lei Orgânica do Município de Eldorado do 

Sul/RS. 

 

QUESTÃO 11 – Considerando o funcionamento e demais regras da Câmara Municipal, analise as 

afirmativas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Os Vereadores prestarão compromisso, tomarão posse e deverão fazer declaração de seus bens, 

que deverão constar em ata, no dia primeiro de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. 

(  ) Durante o período legislativo ordinário, correspondente ao ano civil, a Câmara realizará, no 

mínimo, duas sessões semanais. 

(  ) O mandato da Mesa da Câmara de Vereadores será de um ano, vedada a reeleição para o 

mesmo cargo. 

(  ) A convocação da Câmara de Vereadores para a realização de Sessões Extraordinárias caberá ao 

Prefeito. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – V – F. 

D) V – V – F – V. 

E) F – F – V – F.  

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre as contas do Município, referentes à gestão financeira de cada exercício, é 

correto afirmar que: 

 

A) Serão encaminhadas primeiramente à Câmara para aprovação e posteriormente ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

B) O prazo para envio aos órgãos competentes é 31 de dezembro de cada ano. 

C) 30 (trinta) dias após remessa à Câmara, é possível que qualquer contribuinte tenha acesso a 

elas. 

D) O contribuinte que desejar examinar e/ou apreciar as contas do Município poderá fazê-lo em até 

60 (sessenta) dias a partir da data da remessa das mesmas à Câmara de Vereadores. 

E) É o Tribunal de Contas do Município o responsável por recebê-las, juntamente com a Câmara. 

 

 

QUESTÃO 13 – São competências da Câmara de Vereadores com a sanção do Prefeito, entre outras 

atribuições, dispor sobre todas as matérias atribuídas ao Município pelas Constituições Federal e 

Estadual e pela Lei, especialmente sobre: 

 

I. Abertura de créditos adicionais. 

II. Criação, alteração e extinção de cargos, funções e empregos do Município. 

III. Alienação e aquisição de bens imóveis. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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Para responder às questões 14 a 16, considere a Resolução nº 101/2006 e alterações, que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal. 

 

QUESTÃO 14 – Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte da ordem do dia da Sessão de 

Instalação de cada Legislatura? 

 

A) Entrega à Mesa do Diploma e da declaração de bens de cada um dos Vereadores presentes. 

B) Prestação de compromisso legal e posse dos Vereadores presentes. 

C) Votação de temas relacionados à Educação, Saúde e Segurança Pública. 

D) Indicação dos líderes de bancada e eleição e posse dos membros da mesa. 

E) Prestação de compromisso e posse do Prefeito. 

 

 

QUESTÃO 15 – As sessões da Câmara são: 

 

I. Ordinária, realizada em todas as terças-feiras do mês. 

II. Extraordinária, realizada fora dos dias ou de horário da(s) ordinária(s). 

III. Solene ou especial. 

IV. Destinada integralmente à comemoração ou homenagem de personalidade visitante. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 16 – Sabendo que “Quorum" é o número de Vereadores presentes para a realização de 

sessão, reunião de comissão ou deliberação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) É necessária a presença de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros para que a Câmara se 

reúna, e da maioria absoluta de seus membros para que delibere. 

B) As deliberações serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria dos membros da 

Câmara, salvo os casos expressos na Lei. 

C) São exigidos os votos favoráveis de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara 

Municipal para aprovação de decreto legislativo que contrariar o parecer prévio do Tribunal de 

Contas do Estado, sobre as contas que o Prefeito deve prestar anualmente. 

D) Para alteração do Regimento Interno, é necessária deliberação da maioria absoluta de seus 

membros. 

E) É exigido o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara para rejeição de veto do 

Prefeito ou aprovação de resolução ou projeto que crie cargos. 

 

 
Para responder às questões 17 e 18, considere a Lei nº 1.108/1999, que altera e consolida 

a legislação sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do município e dá outras 

providências. 

 

QUESTÃO 17 – Sobre as formas de provimento em cargos públicos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Indicação e Assessoramento.  

B) Nomeação e Recondução. 

C) Readaptação e Reversão. 

D) Reintegração e Aproveitamento. 

E) Promoção e Readmissão. 
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QUESTÃO 18 – Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes 

ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela 

autoridade competente e pelo compromissando. Qual é o prazo para que ela ocorra, sem considerar 

pedido de prorrogação? 

 

A) Até sete dias contados da data de publicação do ato de nomeação.  

B) Até dez dias contados da data de publicação do ato de nomeação. 

C) Vinte dias úteis a partir da data de publicação do chamamento.  

D) Vinte dias contados da data de publicação do edital de homologação final do concurso. 

E) Vinte e um dias a partir da publicação, no diário oficial, dos nomes das pessoas aprovadas no 

concurso público. 

 

 

Para responder às questões 19 e 20, considere a Lei nº 3.311/2010, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal e seu quadro de funcionários 

públicos, e dá outras providências. 

 

QUESTÃO 19 – A estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal é composta dos seguintes 

órgãos, EXCETO: 

 

A) Gabinete da Presidência. 

B) A Assessoria Jurídica. 

C) A Assessoria de Comunicação Social. 

D) Os Gabinetes dos Parlamentares. 

E) A Direção-Geral. 

 

 

QUESTÃO 20 – Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se 

evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são 

cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Em princípio, todo servidor 

tem merecimento para ser promovido de classe, mas isso pode ser prejudicado (acarretando a 

interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção) sempre que o servidor: 

 

I. Somar duas penalidades de advertência ou sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que 

convertida em multa. 

II. Completar dez faltas injustificadas ao serviço ou somar dez atrasos de comparecimento ao 

serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da jornada. 

III. Somar duas faltas injustificadas ao serviço e uma advertência ou somar cinco faltas 

injustificadas ao serviço e cinco atrasos de comparecimento ou saídas antes do horário. 

IV. Somar uma advertência e cinco atrasos de comparecimento ou saídas antes do horário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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INFORMÁTICA 

 

Para responder às questões relativas à informática, considere que todos os programas 

foram instalados com a sua configuração default (padrão), têm a licença de uso, e que o 

mouse está configurado para destros. Caso haja expressões em negrito, sublinhado e/ou 

itálico, nas referidas questões somente servem para causar destaque, em nada mudando 

a sua interpretação, entendimento, ou qualquer outra forma de prejuízo ao candidato. 

 

QUESTÃO 21 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou na célula A5 o 

seguinte: =PROCV(19;A1:D4;3) e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em A5? 

 

 
 

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013 
 

A) 4. 

B) 15. 

C) 19. 

D) 21. 

E) 33. 

 

 

QUESTÃO 22 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou na célula B5 o 

seguinte: =MENOR(A1:F3;6) e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá 

em B5? 

 

 
 

Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013 
 

A) 1. 

B) 3. 

C) 6. 

D) 15. 

E) 22. 
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QUESTÃO 23 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou na célula C4 o 

seguinte: =SOMA(B2:C3) e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá em 

C4? 

 

 
 

Figura 3 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013 
 

A) 17. 

B) 18. 

C) 20. 

D) 34. 

E) 76. 

 

 

QUESTÃO 24 – Com base na Figura 4 abaixo, considere que o usuário deu um clique (botão 

esquerdo do mouse) no ícone , referente ao programa Microsoft Excel 2013. Após o clique no 

referido ícone, o valor 17 irá ser exibido em que endereço de célula? 

 

 
Figura  4 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013 

 

A) B7. 

B) B8. 

C) B9. 

D) B10. 

E) B11. 

 

 

QUESTÃO 25 – No programa Microsoft Excel 2013, ao desejar fixar um endereço de célula, o 

usuário deverá digitar o seguinte: 

 

A) $N$21 

B) $A1$ 

C) $69$T 

D) E$24 

E) $G16 
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QUESTÃO 26 – A extensão padrão nativa e direta do programa Writer do pacote LibreOffice 5 é: 

 

A) .ODT 

B) .ODS 

C) .DOT 

D) .DOCX 

E) .PPT 

 

 

QUESTÃO 27 – Em relação ao pacote LibreOffice 5, que programa é utilizado para elaborar uma 

fórmula? 

 

A) Calculation. 

B) Calc. 

C) Excel. 

D) Thunderbird. 

E) SPSS. 

 

 

QUESTÃO 28 – O software Thunderbird (versão atualizada) tem como principal função: 

 

A) Elaborar textos científicos. 

B) Criar mala direta. 

C) Enviar e receber mensagens (e-mails). 

D) Vincular Telnets (redes remotas). 

E) Conectar Redes Locais diferentes utilizando um Gateway (ponte). 

 

 

QUESTÃO 29 – Para obter a Ajuda do programa Microsoft Word 2013, que tecla de atalho se deve 

utilizar? 

 

A) Alt+Shift+F1 

B) Shift+F1 

C) Alt+F1 

D) F1 

E) Alt+Ctrl+F1 

 

 

QUESTÃO 30 – Qual recurso do Internet Explorer 11 evita que o Internet Explorer armazene dados 

da sua sessão de navegação, incluindo cookies, arquivos de Internet temporários, histórico e outros 

dados?  

 

A) Trabalhar Offline. 

B) Excluir Histórico de navegação. 

C) Criptografia. 

D) Configurações no modo Compatibilidade. 

E) Navegação InPrivate. 
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QUESTÃO 31 – Na Câmara Municipal de uma determinada cidade, foi realizada uma pesquisa com 

90 funcionários referente às atribuições de cada um. Nessa pesquisa, constatou-se que 30% do total 

dos funcionários entrevistados arquivam documentos, 40% acompanham a movimentação financeira 

para liquidação e pagamento dos materiais e serviços e 8 funcionários realizam ambas funções. 

Nessa situação, o número de funcionários que realiza outras funções corresponde a: 
 

A) 18. 

B) 24. 

C) 35. 

D) 46. 

E) 55. 
 

 

QUESTÃO 32 – Nos últimos seis meses, o preço da gasolina sofreu dois aumentos, um de 5% em 

maio e outro em julho. Supondo que o litro da gasolina, em um determinado posto de combustível, 

passou a custar R$ 4,62 após o primeiro reajuste, quanto custava o litro da gasolina, nesse mesmo 

posto de combustível, antes do aumento? 
 

A) R$ 3,80. 

B) R$ 3,95. 

C) R$ 4,10. 

D) R$ 4,40. 

E) R$ 4,52. 
 

 

QUESTÃO 33 – Para executar os pareceres, cálculos e arquivamento dos processos, foram 

organizadas equipes de três técnicos legislativos. Sabendo que há um total de doze técnicos 

legislativos, quantas equipes diferentes podem ser formadas com esses técnicos? 
 

A) 110. 

B) 220. 

C) 440. 

D) 560. 

E) 750. 
 

 

QUESTÃO 34 – Paulo recebe mensalmente um salário de R$ 2.200,00 e gasta R$ 990,00 com 

alimentação e transporte. Nessa situação, a taxa percentual que corresponde esse gasto em relação 

ao salário de Paulo é igual a: 
 

A) 20%. 

B) 35%. 

C) 45%. 

D) 50%. 

E) 65%. 
 

 

QUESTÃO 35 – Para organizar a rotina de trabalho, um técnico legislativo protocola os processos 

diariamente, de acordo com as demandas. Supondo que o número de processos aumenta 

diariamente em progressão aritmética e que no primeiro dia foram protocolados cinco processos e 

33 no décimo quinto dia, quantos processos serão protocolados no trigésimo dia? 
 

A) 20. 

B) 35. 

C) 48. 

D) 63. 

E) 66. 
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QUESTÃO 36 – Em uma pesquisa sobre o consumo de chá e café, foram entrevistados 300 jovens 

entre 15 e 25 anos de idade, constatou-se que 40% do total de jovens consomem chá, 30% 

consomem café e 35 jovens consomem chá e café. Nessa situação, a quantidade de jovens que não 

consome chá e café corresponde a: 

 

A) 55. 

B) 85. 

C) 100. 

D) 125. 

E) 175. 

 

 

QUESTÃO 37 – Em um concurso público para diversos cargos, a quantidade de candidatos inscritos 

para técnico legislativo corresponde ao número de anagramas que podem ser formados da palavra 

TÉCNICO, que iniciam por T e terminam com O. Nesse caso, o número de candidatos inscritos é 

igual a: 

 

A) 30. 

B) 60. 

C) 90. 

D) 120. 

E) 360. 

 

 

QUESTÃO 38 – Em uma viagem de automóvel, foram percorridos 270 quilômetros, correspondendo 

a 75% do percurso total. Nesse caso, quantos quilômetros ainda restam para chegar ao destino final 

da viagem? 

 

A) 90. 

B) 120. 

C) 180. 

D) 225. 

E) 360. 

 

 

QUESTÃO 39 – O consumo, em Quilowatt-hora (kWh), de energia elétrica, em uma determinada 

residência nos meses de junho, julho e agosto foram respectivamente iguais a 396 kWh, 267 kWh e 

189 kWh. Considerando esses três meses, a média aritmética do consumo de energia, em kWh, foi 

equivalente a: 

 

A) 284. 

B) 295. 

C) 342. 

D) 426. 

E) 512. 

 

 

QUESTÃO 40 – O custo total do seguro de um determinado veículo é R$ 2.540,00 parcelado em 10 

prestações mensais e iguais. Considerando que o proprietário do veículo efetuou o pagamento do 

seguro à vista, recebendo R$ 381,00 de desconto, a taxa percentual que corresponde ao desconto 

recebido foi igual a: 

 

A) 5%. 

B) 8%. 

C) 10%. 

D) 12%. 

E) 15%. 


