
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO

003. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR TÉCNICO LEGISLATIVO

♦  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.

♦  Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

♦  Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

♦  Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

♦  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

♦  A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

♦  Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75%  do tempo de duração da prova.

♦  Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado em sua carteira, para futura conferência.

♦  Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

- Nome do candidato-

RG Inscrição

v____________________________ ) \________________________ )

Prédio

v_________________)

■ sala - - Carteira -

fundação ^ ^ 0

vunespi
17.03.2019 | manhã





CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Fim do mundo ‘físico’

Meu amigo Daniel Chomski, dono do sebo Berinjela, no 
Rio de Janeiro, surpreendeu-se outro dia usando uma expres
são que, em anos de trato com livros, nunca lhe ocorrera pro
nunciar: “livro físico”. E caiu em si no ato: por que livro “físico” 
se, até então, todos os livros que haviam passado por suas 
mãos eram apenas livros -  objetos físicos -  e não havia moti
vo para aquele apêndice boboca?

É claro que Daniel sabe a resposta e eu também. De algum 
tempo para cá, as pessoas têm falado de “livro físico” para dife
renciá-lo do livro que, a poder de dois ou três cliques, sai de um 
lugar não sabido do ciberespaço e desembarca numa tabuleta 
eletrônica chamada, em português castiço, “tablet” -  o e-book, 
ou livro eletrônico, que se lê mais com os dedos do que com 
os olhos. Considerando-se que o livro “físico”, de papel, existe 
há cerca de 1500 anos, deveria ter o direito de continuar sendo 
apenas e somente livro, não? Mas não é o que acontece.

O mesmo está acontecendo com o CD, o “disco físico” 
-  que, ironicamente, passou a se chamar assim em pleno 
processo de extinção física - ,  em contraposição à música 
que também sai de qualquer lugar e nos entra pelas orelhas 
quase sem depender de intermediário.

E, idem, com o “filme físico”, o DVD, prestes a se tornar um 
objeto tão pré-histórico quanto uma mandíbula de pterodáctilo.

Há pouco, vi pela primeira vez alguém pagando as com
pras com o celular num supermercado sem caixas. É quase 
certo que, em breve, as últimas moças que ainda conserva
rem seus empregos serão chamadas de “caixas físicas”. E o 
“dinheiro físico” também ameaça deixar de ser impresso, tal 
o número de pessoas que hoje pagam até uma bala Juquinha 
com o cartão.

Imagino que, um dia, as pessoas “físicas”, tipo você e eu, 
também deixaremos de existir. Mas isso é problema de vocês.

(Ruy Castro. Folha de S.Paulo, 28.12.2018. Adaptado)

01. O autor do texto apresenta uma reflexão sobre

(A) a iminência do fim dos livros físicos devido à prefe
rência dos mais jovens pela leitura em dispositivos 
eletrônicos.

(B) a dificuldade dos comerciantes mais antigos em se 
adaptar ao surgimento constante de novas tecnolo
gias eletrônicas.

(C) a sua boa adaptação ao livro eletrônico e o conse
quente desprezo pelos livros físicos, levando-o a 
considerá-los objetos antiquados.

(D) as consequências do alcance cada vez maior da 
substituição de objetos físicos pelos seus equivalen
tes em versão eletrônica.

(E) os benefícios para operadores de caixas em super
mercados com a substituição do dinheiro físico pelo 
uso de cartões eletrônicos.

02. A previsão do autor sobre o surgimento constante de
novas tecnologias eletrônicas aponta como uma das
consequências desse processo

(A) o aumento da busca pela leitura, devido à facilidade 
de acesso propiciada pelos livros eletrônicos.

(B) o tempo cada vez menor para essas tecnologias se 
tornarem obsoletas, como no caso da fita VHS, subs
tituída pelo DVD.

(C) a revalorização de antigas profissões, como a de 
livreiro, em face da imposição de uma nova cultura 
de consumo.

(D) o paradoxo existente entre o aumento da oferta e 
a dificuldade da população para manusear essas 
tecnologias.

(E) a utilização desses recursos também para gradual
mente substituir pessoas no desempenho de ativida
des laborais.

03. A expressão destacada na frase “... e não havia motivo
para aquele apêndice boboca?” (1o parágrafo) refere-se

(A) ao nome “Berinjela” dado ao sebo do amigo do autor.

(B) a “físico”, empregado para distinguir o livro de papel 
do eletrônico.

(C) ao “Rio de Janeiro”, indicado como lugar em que se 
encontra o sebo.

(D) a “meu amigo”, usado para identificar o dono do 
sebo.

(E) a “dono”, usado para identificar Daniel Chomski 
como proprietário do sebo.

04. Assinale a alternativa em que a circunstância expressa
pelo termo em destaque está corretamente identificada
nos parênteses.

(A) ... em anos de trato com livros, nunca lhe ocorrera 
pronunciar: “livro físico”. (dúvida)

(B) ... todos os livros que haviam passado por suas 
mãos eram apenas livros... (negação)

(C) É claro que Daniel sabe a resposta e eu também. 
(intensidade)

(D) ... ironicamente, passou a se chamar assim em 
pleno processo de extinção física... (modo)

(E) ... as últimas moças que ainda conservarem seus 
empregos serão chamadas de “caixas físicas”. 
(afirmação)
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05. A substituição da expressão em destaque na frase 
“... em breve, as últimas moças que ainda conservarem 
seus empregos...” está em conformidade com a norma- 
-padrão de emprego e de colocação de pronomes em:

(A) ... em breve, as últimas moças que ainda conserva
rem-nos...

(B) ... em breve, as últimas moças que ainda conserva
rem-lhes...

(C) ... em breve, as últimas moças que ainda os conser
varem...

(D) ... em breve, as últimas moças que ainda conserva
rem-os...

(E) ... em breve, as últimas moças que ainda lhes 
conservarem...

06. Assinale a alternativa em que a redação está em confor
midade com a norma-padrão de concordância da língua
portuguesa.

(A) Já haviam alguns anos que a venda de livros físicos 
vinha sendo prejudicada pelo surgimento dos livros 
eletrônicos.

(B) Atualmente, quase já não se encontram mais filmes 
no formato DVD ou músicas arquivadas em CD.

(C) Muitos clássicos da literatura mundial estão sendo 
disponibilizado também em formato de arquivo digital.

(D) Os livros eletrônicos apresentam características muito 
diferente das encontradas nos livros impressos.

(E) A opção de realizar pagamentos de compras em 
supermercados usando apenas o celular já são 
uma realidade.

Leia a tira para responder às questões de números 07 a 09.

(Bill Watterson. Os dias estão todos ocupados: as aventuras de Calvin e Haroldo. São Paulo, Conrad Editora do Brasil, 2011)

07. Conforme a tira, o garoto abdica de fazer a lição de matemática porque, segundo a perspectiva dele,

(A) solucionar os problemas matemáticos traz intensa satisfação, então ele prefere postergar esse momento a fim de 
prolongar seu contentamento.

(B) as situações propostas nos problemas matemáticos acabam não lhe despertando interesse por estarem muito distantes 
dos fatos da vida real.

(C) a resolução dos problemas matemáticos representaria um encerramento de uma situação cuja permanência ele con
sidera bastante interessante.

(D) a tentativa malsucedida de estimular o interesse por meio de situações duvidosas torna os problemas matemáticos 
entediantes.

(E) a matemática, por ser muito rígida, deixa de ser interessante quando comparada aos conflitos e mistérios proporcio
nados pela literatura.

08. A frase “Se eu resolver isso aqui...” expressa, em relação ao restante do enunciado do terceiro quadrinho, ideia de

(A) causa.

(B) condição.

(C) conclusão.

(D) proporção.

(E) comparação.
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09. No contexto do terceiro quadrinho, os termos em desta
que na frase “vou acabar com o conflito e transformar pos
sibilidades intrigantes em fatos tediosos.” têm sentido 
contrário aos expressos, correta e respectivamente, em:

(A) maçantes, estimulantes.

(B) indecifráveis, favoráveis.

(C) mensuráveis, imperceptíveis.

(D) desgastantes, cativantes.

(E) morosas, auspiciosos.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 15.

Os benefícios da imigração para um país

Muitos daqueles que se opõem à imigração ignoram 
uma verdade inconveniente: os imigrantes costumam ser os 
melhores cidadãos.

Historicamente, imigrantes mexicanos e seus filhos resgata
ram cidades menores com população em declínio nos Estados 
Unidos, informou Alfredo Corchado ao The New York Times. 
Cerca de metade das 6 mil pessoas de Kennett Square, perto 
da Filadélfia, por exemplo, são de ascendência hispânica, e é 
provável que a cidade teria se extinguido sem elas.

Kennett Square alega ser a capital mundial dos cogume
los, o centro de uma indústria de US$ 2,7 bilhões no sudeste 
da Pensilvânia que emprega 10 milhões de trabalhadores.

Mas, nos últimos dez anos, o número de imigrantes 
mexicanos nos EUA diminuiu em mais de um milhão. 
Alguns foram deportados, e outros foram embora espon
taneamente por receio das autoridades.

“Os mexicanos estão indo embora, e isso é má notícia 
para todos”, disse Chris Alonzo, presidente da Pietro Indus
tries, uma das maiores empresas de cogumelos. “Toda essa 
negatividade e estímulo ao medo geraram um sentimento 
anti-imigração que está prejudicando nossa cidadezinha. 
Temos escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração 
da nossa comunidade”.

Os recém-chegados também ajudaram a dar novo ânimo 
à vida cultural da região.

“Os mexicanos tiveram um impacto positivo na comu
nidade ao trazer mais cor e sabor para uma vida sem gra
ça”, explicou Loretta Perna, coordenadora de programas da 
Escola Kennett High.

(Tom Brady, The New York Times. Publicado em O Estado de S.Paulo.
23.09.2018. Adaptado)

10. Conforme o texto,

(A) a chegada de imigrantes aos Estados Unidos gera 
tensão entre os moradores locais, que passam a ter 
seus empregos ameaçados.

(B) tem aumentado o número de imigrantes mexicanos 
que não se deixam intimidar pelo medo resultante do 
sentimento anti-imigração.

(C) é consensual entre os norte-americanos o reconhe
cimento da importância dos imigrantes para o desen
volvimento da economia local.

(D) a queda no número de imigrantes mexicanos nos 
Estados Unidos já permite apontar reflexos negativos 
no país.

(E) o grande número de imigrantes em algumas cidades 
dos Estados Unidos tem levado os moradores nativos 
dessas regiões a abandoná-las.

11. Considere as frases:
I. Muitos daqueles que se opõem à imigração ignoram 

uma verdade inconveniente...
II. ... é provável que a cidade teria se extinguido sem 

elas.

As expressões em destaque nas frases encontram sinô
nimos adequados ao contexto em:

(A) I -  inoportuna; II -  desaparecido.

(B) I -  inconsistente; II -  se arruinado.

(C) I -  indesejável; II -  esmorecido.

(D) I -  imprecisa; II -  se consumado.

(E) I -  infundada; II -  se exaurido.

12. O termo em destaque na frase “Alguns foram deportados, 
e outros foram embora espontaneamente por receio das 
autoridades.” compõe uma expressão com sentido de

(A) causa.

(B) modo.

(C) tempo.

(D) ausência.

(E) finalidade.
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13. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está
empregado, no contexto, em sentido figurado.

(A) Muitos daqueles que se opõem à imigração ignoram 
uma verdade inconveniente...

(B) Alguns foram deportados, e outros foram embora 
espontaneamente...

(C) ... geraram um sentimento anti-imigração que está 
prejudicando nossa cidadezinha.

(D) Temos escassez de mão de obra, o que ameaça a 
vibração da nossa comunidade.

(E) ... os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos.

14. Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase do 
primeiro parágrafo, o emprego do acento indicativo da 
crase está de acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa.

(A) Muitos daqueles que refutam à imigração ignoram 
uma verdade ...

(B) Muitos daqueles que desaprovam à imigração 
ignoram uma verdade ...

(C) Muitos daqueles que repudiam à imigração ignoram 
uma verdade ...

(D) Muitos daqueles que condenam à imigração ignoram 
uma verdade ...

(E) Muitos daqueles que resistem à imigração ignoram 
uma verdade...

15. Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase “Mas, 
nos últimos dez anos, o número de imigrantes mexicanos 
nos EUA diminuiu...”, a substituição do termo em desta
que mantém o sentido original e o uso das vírgulas está 
em conformidade com a norma-padrão da língua portu
guesa.

(A) Nos, últimos dez anos portanto, diminuiu o número 
de imigrantes mexicanos nos EUA...”

(B) Nos últimos, dez anos apesar disso, diminuiu o 
número de imigrantes mexicanos nos EUA...”

(C) Nos últimos dez anos, contudo, diminuiu o número 
de imigrantes mexicanos nos EUA...”

(D) Nos últimos dez anos, diminuiu por isso, o número 
de imigrantes mexicanos nos EUA...”

(E) Nos últimos dez anos diminuiu, assim o número, de 
imigrantes mexicanos nos EUA...”

Matemática

16. Considere a e b dois números naturais, sendo a > b, tais 
que a + b = 179. Sabe-se que, na divisão de a por b, o 
quociente e o resto são iguais a 4. Desse modo, é correto
afirmar que Vã é igual a

(A) 10

(B) 11.

(C)

CM

(D) 13

(E) 15

17. Carol e Laura disputaram um jogo de perguntas e res
postas, no qual o participante ganha 3 pontos por respos
ta correta, perde 2 pontos por resposta errada e perde 
1 ponto por pergunta que não responder. Sabe-se que 
Carol teve 9 respostas corretas, 8 respostas erradas e 
deixou 3 perguntas sem respostas, enquanto Laura teve 
10 respostas corretas, 6 respostas erradas e deixou 
4 perguntas sem respostas. A razão entre as pontuações 
finais de Carol e de Laura, nesse jogo, foi

(A) 3 
8

(B) 2 
5

(C) 4 
9

(D) 4 
7

(E) 2 
3

18. Para uma atividade de orientação e prevenção em 
determinado bairro, n funcionários da Secretaria de 
Saúde de certo município deverão ser divididos em gru
pos, de modo que cada grupo tenha o mesmo número 
de funcionários. Constatou-se que cada grupo poderá ter 
6, ou 10, ou 12 funcionários, e que, em qualquer uma das 
três composições, não restará nenhum funcionário fora 
de um grupo. Nessas condições, o menor valor possível 
para n é

(A) 40.

(B) 46.

(C) 50.

(D) 52.

(E) 60.
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19. Um espelho retangular, cujos lados medem 80 cm e 
60 cm, é totalmente contornado por uma moldura de 
madeira com 9 cm de largura no lado maior e 12 cm de 
largura no lado menor, sendo que os cantos formam triân
gulos retângulos congruentes, conforme mostra a figura.

9 \
12 80 12

60

_̂________________
O perímetro externo dessa moldura mede

(A) 3,52 m.

(B) 3,40 m.

(C) 3,28 m.

(D) 3,16 m.

(E) 2,80 m.

R A S C U N H O

20. Em um levantamento efetuado por uma entidade cultural 
junto a um público específico, cada pessoa ouvida deve
ria indicar uma circunstância que a levaria mais vezes ao 
teatro. A tabela mostra o resultado desse levantamento:

Circunstâncias Porcentagem

Preços menores 41%

Proximidade de casa 20%

Facilidade de acesso 14%

Diversidade da programação 10%

Horários mais acessíveis 15%

Se 112 pessoas ouvidas nesse levantamento indicaram 
“facilidade de acesso”, então o número de pessoas que 
indicaram “preços menores” foi

(A) 328

(B) 322

(C) 286

(D) 244

(E) 228
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21. Um painel quadrado ABCD foi dividido em três regiões 
retangulares (R1, R2 e R3), conforme mostra a figura, 
com dimensões indicadas em centímetros:

24
A ■«--------► B

Se a área de R2 é igual a 2 880 cm2, então a medida indi
cada por 1,4 x na figura é igual a

(A) 80 cm.

(B) 64 cm.

(C) 60 cm.

(D) 56 cm.

(E) 40 cm.

R A S C U N H O

22. Uma dívida, de valor igual a n reais, foi totalmente 
paga, sem acréscimo de juros, em três parcelas, A, B 
e C, de valores diretamente proporcionais aos números 
2, 3 e 4, respectivamente. Se o valor da parcela A foi 
de R$ 7.000,00, então o valor de n é igual a

(A) R$ 24.500,00.

(B) R$ 31.500,00.

(C) R$ 36.000,00.

(D) R$ 42.500,00.

(E) R$ 49.000,00.

23. A 94a edição da tradicional corrida de São Silvestre, 
realizada em 31.12.2018, teve como vencedor o etíope 
Belay Bezabh, que terminou o trajeto de 15 km com o 
tempo de 45 minutos e 5 segundos.

(O Estado de S.Paulo -  01.01.2019. Adaptado)

Diante disso, é correto concluir que, a cada 100 m percor
ridos, esse atleta gastou, em média, aproximadamente,

(A) 22 segundos.

(B) 21 segundos.

(C) 20 segundos.

(D) 18 segundos.

(E) 16 segundos.
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24. A tabela relaciona as vendas globais do e-commerce 
realizadas em 2018, e as respectivas previsões para 
2019, 2020 e 2021, cujos valores, em bilhões de dólares, 
foram substituídos por x e submúltiplos de x.

Ano Valor

2018 x

2019
1

X  + — X
4

2020
1

X + — X  
2

2021
3

X + — X
4

R A S C U N H O

(O Estado de S.Paulo -  27.12.2018. Adaptado)

Se as vendas ocorridas em 2018 mais as previsões 
para os três anos seguintes totalizam 15,4 bilhões de 
dólares, então o valor previsto para as vendas globais do 
e-commerce em 2021 é, em bilhões de dólares, igual a

(A) 5,2.

(B) 5,0.

(C) 4,9.

(D) 4,2.

(E) 3,5.

25. No último trimestre de 2018, uma empresa vendeu 
180 condicionadores de ar a mais do que no trimestre 
anterior, e, desse modo, o número de unidades vendidas 
no quarto trimestre apresentou um crescimento de 15% 
em relação ao número de unidades vendidas no trimestre 
anterior. O número de condicionadores de ar vendidos 
por essa empresa, no último trimestre de 2018, foi igual a

(A) 1 020

(B) 1 150

(C) 1 200

(D) 1 290

(E) 1 380

26. Sabe-se que 1 600 parafusos do tipo A e 1 760 parafusos 
do tipo B devem ser totalmente distribuídos em pacotes, 
de modo que todos os pacotes tenham o mesmo núme
ro de parafusos, sendo esse número o maior possível, e 
que cada pacote contenha parafusos de apenas um tipo. 
Nessas condições, o número máximo de pacotes obtidos 
será igual a

(A) 21.

(B) 18.

(C) 16.

(D) 14.

(E) 11.
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27. Em um campeonato de basquete escolar, cada time R A S C U N H O
participante ganha 10 pontos por vitória e 5 pontos por 
empate, e não ganha nem perde pontos por derrota. O 
time de Jonas disputou 20 partidas nesse campeonato, 
sendo derrotado em 6 delas, e obteve, ao final, um total 
de 95 pontos. Das partidas que disputou nesse campeo
nato, o time de Jonas venceu

(A) 1  
5

(B) 1  
4

(C) i  
3

(D) 1  
2

(E) 5 
9

28. Considere dois blocos de madeira, B1 e B2, ambos com 
forma de paralelepípedo reto retângulo e com as res
pectivas dimensões indicadas nas figuras.

Se o volume de B1 é 6 cm3, então o volume de B2 é

(A) 7,2 cm3.

(B) 8,7 cm3.

(C) 9,8 cm3.

(D) 10,2 cm3.

(E) 10,8 cm3.

B1 B2

1,5 c
c

a 1,2 a
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29. Um medicamento deve ser administrado em 4 doses 
sucessivas, de volumes decrescentes. Sabe-se que o 
volume da primeira dose é determinado pelo médico, em 
função do quadro clínico do paciente, e que o volume de 
cada dose seguinte terá uma redução de 5 mililitros em 
relação ao volume da dose imediatamente anterior. Se a 
média aritmética dos volumes das quatro doses é igual 
a 17,5 mililitros, então o volume, em mililitros, da quarta 
dose é igual a

(A) 12,5

(B) 11.

(C) 10.

(D) 8.

(E) 7,5.

R A S C U N H O

30. Uma empresa vende determinado produto em dois 
model os, S e P. O gráfico mostra as quantidades vendi
das mensalmente de cada modelo, no segundo semestre 
de 2018.

Quantidade

De acordo com as informações do gráfico, é correto afir
mar que a participação do modelo P no número total de 
unidades vendidas no período considerado foi de

(A) 40%

(B) 35%

(C) 30%

(D) 25%

(E) 20%
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Legislação

31. Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município
de Monte Alto, assinale a alternativa correta a respeito da
Mesa Diretora da Câmara Municipal.

(A) Imediatamente após a posse, os Vereadores reu- 
nir-se-ão, sob a presidência do Parlamentar mais 
idoso dentre os presentes e elegerão os seus com
ponentes.

(B) Ela será composta de, no mínimo, 04 (quatro) Verea
dores, sendo um Presidente, um Vice-Presidente, 
um 1o Secretário e um 2o Secretário, os quais substi- 
tuir-se-ão nesta ordem.

(C) O mandato da Mesa Diretora será de 04 (quatro) 
anos, permitida a reeleição de qualquer de seus 
Membros para o mesmo cargo.

(D) Qualquer um dos seus componentes poderá ser des
tituído por decisão do Presidente da Câmara, quan
do faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de 
suas atribuições regimentais.

(E) Na ausência dos seus Membros, assumirá a Presi
dência o Vereador indicado pelo partido com maior 
representação na Câmara Municipal.

32. A respeito dos Vereadores, assinale a alternativa que
está em consonância com o disposto na Lei Orgânica do
Município de Monte Alto.

(A) Os Vereadores estão obrigados a testemunhar peran
te a Câmara municipal sobre informações recebidas 
ou prestadas em razão do exercício do mandato.

(B) Constitui prerrogativa do Vereador o livre ingresso 
em qualquer prédio público ou particular no Municí
pio, bem como o livre acesso a documentos de inte
resse público ou coletivo.

(C) Desde a posse, os Vereadores não podem aceitar 
ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
exceto os de que sejam demissíveis “ad nutum”.

(D) O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função 
pública municipal deverá pedir exoneração do servi
ço público antes da data da sua posse na Câmara 
Municipal.

(E) No exercício do mandato, os Vereadores são invio
láveis, em suas palavras, opiniões e votos dentro da 
circunscrição do Município.

33. Segundo a Lei Orgânica do Município de Monte Alto, as 
sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em 
recinto destinado ao seu funcionamento, considerando 
nulas as que se realizarem fora dele. Contudo, poderão 
ser realizadas fora do recinto da Câmara Municipal as 
sessões

(A) extraordinárias.

(B) destinadas à deliberação sobre a Lei Orçamentária 
Anual.

(C) solenes.

(D) urgentes.

(E) de julgamento dos Vereadores por crime de respon
sabilidade.

34. Artaxerxes é munícipe de Monte Alto e apresentou reque
rimento à Prefeitura Municipal solicitando equipamentos 
pertencentes ao Município para a realização de um ser
viço transitório particular. De acordo com a Lei Orgânica 
Municipal, o requerimento de Artaxerxes

(A) não poderá ser deferido, pois a Lei veda a cessão 
de máquinas e equipamentos do Município para uso 
particular.

(B) poderá ser deferido, apenas se a cessão do equipa
mento atender ao interesse coletivo dos Munícipes.

(C) não poderá ser deferido, pois a cessão de máqui
nas e equipamentos do Município somente pode ser 
autorizada para uso das entidades da administração 
e das fundações.

(D) poderá ser deferido, desde que não haja prejuízo 
para os serviços municipais, e se Artaxerxes fizer 
o recolhimento prévio do respectivo preço público 
arbitrado.

(E) poderá ser deferido, independentemente de outras 
exigências, se Artaxerxes assinar termo de compro
misso se responsabilizando pelo uso e conservação 
do equipamento.

35. No que diz respeito à Administração Tributária e Finan
ceira, a Lei Orgânica do Município de Monte Alto dispõe 
que, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, de 
sua atribuição, especificados e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição, o Município 
pode cobrar

(A) taxas.

(B) contribuição de melhoria.

(C) impostos.

(D) contribuição social.

(E) tarifas.
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36. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Monte Alto, 
as contas do Prefeito devem ser prestadas, anualmente, 
para serem julgadas pela Câmara Municipal dentro de 
02 (dois) meses após o recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas. Nesse sentido, é correto afirmar que

(A) as contas serão consideradas julgadas nos termos 
das conclusões do parecer, se não houver delibera
ção dentro desse prazo.

(B) somente por decisão da maioria absoluta dos mem
bros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o 
parecer sobre as referidas contas.

(C) as contas devem ser julgadas pela Câmara dentro 
do referido prazo, impedindo que outras votações 
sejam realizadas enquanto não aprovado ou rejeita
do o referido parecer.

(D) o parecer será colocado em regime de urgência, ten
do prioridade de votação sobre as demais delibera
ções em trâmite na Câmara.

(E) o parecer será rejeitado se a votação não for ultima
da dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias.

37. Em conformidade com o disposto no Regimento Interno 
da Câmara do Município de Monte Alto, se durante uma 
sessão legislativa chegar um visitante ilustre na Câmara, 
que deva ser recepcionado,

(A) a sessão não poderá ser suspensa para essa finali
dade, exceto se se tratar de autoridade federal.

(B) a sessão poderá ser interrompida por até 10 minutos 
para a recepção, sendo incluído esse tempo no de 
duração da sessão.

(C) o Regimento permite a suspensão da sessão para 
que o visitante seja recepcionado, sem que esse 
tempo seja contado no de duração da sessão.

(D) poderá haver interrupção da sessão por tempo inde
terminado, mas o respectivo tempo será contado no 
de duração da sessão.

(E) a recepção somente poderá ocorrer após o final da 
sessão.

38. Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
a fase destinada à manifestação dos Vereadores sobre 
atitudes pessoais, ou fatos, assuntos, ocorridos durante a 
sessão, ou no exercício do mandato, denomina-se

(A) Explicação Pessoal e terá a duração máxima e 
improrrogável de 15 minutos.

(B) Aparte e terá a duração máxima e improrrogável de 
15 minutos.

(C) Explicação Pessoal e terá a duração máxima e 
improrrogável de 20 minutos.

(D) Aparte e terá a duração máxima e improrrogável de 
30 minutos.

(E) Explicação Pessoal e terá a duração máxima e 
improrrogável de 30 minutos.

39. A respeito das sessões extraordinárias, o Regimento Inter
no da Câmara Municipal de Monte Alto estabelece que

(A) serão convocadas, no período normal de funciona
mento da Câmara, pelo Presidente da Câmara, pela 
Mesa Diretora ou pelo Prefeito.

(B) poderão realizar-se em qualquer hora e dia, exceto 
aos domingos e feriados.

(C) serão remuneradas em dobro, exceto se realizadas 
no mesmo dia da sessão ordinária.

(D) só poderão nela ser discutidas e votadas as proposi
ções que tenham sido objeto da convocação.

(E) terão o seu tempo destinado à Ordem do Dia, admi
tindo-se apenas Explicação Pessoal e Aparte.

40. As Comissões Processantes e as Comissões Parlamenta
res de Inquérito são denominadas pelo Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Monte Alto de Comissões

(A) Permanentes.

(B) Temporárias.

(C) de Assuntos Relevantes.

(D) Extraordinárias.

(E) Especiais.

Noções de Informática

41. Durante um atendimento a um cidadão, um auxiliar 
técnico legislativo utiliza um aplicativo de acessibilidade 
do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, para 
ampliar textos e outros itens da tela de seu computador, 
facilitando ao cidadão a leitura de sua tela.

Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo a que se 
refere o enunciado.

(A) Paint.

(B) Painel de Controle.

(C) Teclado Virtual.

(D) Lupa.

(E) Ferramenta de Captura.

42. Em sua rotina de atendimentos telefônicos aos gabinetes, 
um auxiliar técnico legislativo recebe demandas frequen
temente, de modo que está sempre anotando recados, 
além de outras atividades que desenvolve para atender 
tais demandas.

Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo aces
sório do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, 
muito útil para anotar recados na forma de lembretes que 
ficam na área de trabalho, como se fossem pequenos 
papéis colados na tela.

(A) Notas Autoadesivas.

(B) Bloco de Notas.

(C) WordPad.

(D) Caixa de Texto.

(E) Ferramenta de Captura.
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43. Para criar uma nova pasta por meio do Windows 
Explorer do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, 
de modo a organizar os arquivos recebidos como anexos 
via e-mail, um usuário pode dar um clique com o botão
_______________  do mouse dentro da pasta onde
desejar criar a nova pasta e ,_______________ , escolher
a opção Nova, seguida da opção Pasta.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva
mente, as lacunas do enunciado.

(A) principal ... no Menu de Contexto

(B) principal ... na janela aberta

(C) principal . na área de trabalho

(D) secundário ... na janela aberta

(E) secundário . no Menu de Contexto

44. Observe o ícone exibido a seguir, retirado do MS-Word 
2010, em sua configuração padrão.

Controlar
Alterações

46. Um usuário prepara uma listagem telefônica simples uti
lizando o MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, 
na forma exibida a seguir, na qual a coluna A contém 
os nomes dos contatos, a coluna B contém o tipo de 
telefone, e a coluna C contém o número de telefone 
do contato. Considere que esse formato se repete por 
dezenas de linhas.

Â A B C
1 Nome Tipo Número
2
3 Contato 1 Celular 91111-1111
4 Contato 2 Fixo 2222-2222
5 Contato 3 Fixo 3333-3333
6 Contato 4 Celular 94444-4444
7 Contato 5 Celular 95555-5555

Caso o usuário deseje saber quantos dos contatos usam 
telefone do tipo Celular, ele pode utilizar, para isso, a função:

(A) =CONT.SE(B1:B10;"Celular")

(B) =CONT.SE(B*;"Celular")

(C) =CONT.SE(B:B;"Celular")

(D) =CONT.SE(B+;"Celular")

(E) =CONT.SE(B+:B*;"Celular")

O recurso associado ao ícone apresentado serve para

(A) bloquear com senha apenas as alterações do docu
mento.

(B) bloquear com senha as alterações e a leitura do 
documento.

(C) controlar os usuários que podem alterar o documento.

(D) identificar alterações referentes à edição, como 
inserções, remoções e formatações.

(E) identificar permissões de alteração por assinatura 
digital.

45. Observe o parágrafo a seguir, editado por meio do 
MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

de Monte Alto

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada 
palavra com sua respectiva formatação de fonte aplicada.

47. A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 
2010, em sua configuração padrão.

Â A B C
1 9 2 5
2 4 8 9
3 8 7 7
4

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será 
exibido na célula C4, após esta ser preenchida com a 
fórmula =MAIOR(A1:C3;3)

(A) 9

(B) 8

(C) 7

(D) 5

(E) 4

(A) Prefeitura -  tachado; de -  sobrescrito.

(B) Monte -  sublinhado; Alto -  itálico.

(C) Municipal -  negrito; Monte -  tachado.

(D) Prefeitura -  sublinhado; Alto -  itálico.

(E) de -  subscrito; Monte -  tachado.
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48. Foi solicitado a um usuário do MS-PowerPoint 2010, 
em sua configuração padrão, que fizesse a verificação 
ortográfica de uma apresentação.

Assinale a alternativa que apresenta respectivamente, 
a guia e o grupo em que se localiza o ícone Verificar 
Ortografia.

(A) Revisão; Revisão de Texto.

(B) Revisão; Ortografia e Gramática.

(C) Página Inicial; Revisão de Texto.

(D) Página Inicial; Ortografia e Gramática.

(E) Design; Revisão.

49. Um auxiliar técnico legislativo localizou informações em 
um site da internet por meio do Internet Explorer 11, em 
sua configuração padrão, e deseja imprimir o conteúdo 
da página para entregar a um cidadão que solicitou 
informações. O atalho por teclado que permite imprimir é:

(A) Alt + F

(B) Alt + P

(C) Ctrl + A

(D) Ctrl + F

(E) Ctrl + P

50. Um usuário, por meio do MS-Outlook 2010, em sua con
figuração padrão, usando a conta email1@pref.gov.br, 
deseja enviar um e-mail para um destinatário de conta 
email2@pref.gov.br e, para isso, adiciona tal e-mail no 
campo Para. Além disso, ele deseja que outras pessoas 
também recebam o e-mail e que todas elas saibam quais 
pessoas também receberam esse e-mail.

Assinale a alternativa que apresenta o campo de e-mail 
do MS-Outlook 2010 que deve ser usado para o preen
chimento das contas de e-mail conforme o enunciado.

(A) Anexo.

(B) Assunto

(C) Cc.

(D) Cco.

(E) De.
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