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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

EDITAL Nº 01/2022 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
10 (dez) questões e Noções de Informática 10 (dez) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) 
horas do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do 
horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O pavão 

Esses dias, limpando os armários empoeirados 
do tempo, encontrei um exemplar do Jornal “O 
Globo”, de primeiro de agosto de 1960, eu nem 
tinha nascido ainda, era coisa do meu pai. Comecei 
a folhear e bater os olhos em notícias antigas, eis 
que me deparei com uma crônica de Rubem Braga! 
Que grata surpresa...reconheci nela o maestro das 
palavras. Resolvi trazê-la para lermos, como uma 
singela homenagem a um grande escritor que nos 
deixou a exatos 23 anos.   

Coloquei uma foto do texto original e, logo abaixo, 
o transcrevi.  
                 

 
 

Assim começa a crônica: “Eu considerei a glória 
de um pavão ostentando o esplendor de suas 
cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e 
descobri que aquelas cores todas não existem na 
pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são 
minúsculas bolhas d'água em que a luz se 
fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 
arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo 
do grande artista, atingir o máximo de matizes com 
o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu 
esplendor; seu grande mistério é a simplicidade”.   

Ainda Rubem Braga, notado pelo lirismo com que 
abordava o cotidiano, a simplicidade, a vida diária 
em suas crônicas, vai nos abarcando quando une o 
pavão ao amor, isso é genialidade! Vejam:  

“Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! 
minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e 
estremece e delira em mim existem apenas meus 
olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 
glórias e me faz magnífico”.  

Perceberam como um assunto tão comum se 
torna poesia no trato dado por uma mente 
perspicaz, um discurso plausível e uma alma 
sensível? Então, esses são os qualificativos 
encontrados na maioria de seus textos, pelo menos 
é assim que os senti... Isso mesmo: texto é 
sentido.   

Fonte/Autor: BRAGA, Rubem. O pavão. O Globo. Rio de Janeiro, 1 

ago. 1960. Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa; Portal da 

Crônica Brasileira. Disponível 

em: https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/11513/o-

pavao.Texto ampliado especificamente para este concurso.  

1) No que se refere à compreensão e à 
interpretação de textos, identifique dentre as 
alternativas abaixo, a afirmação que não está 
em concordância com as ideias encadeadas por 
Rubem Braga. 
a) Segundo o autor, um pavão só ostentava o seu 

esplendor na época do império. 
b) O autor pesquisou sobre pavão em alguns livros. 
c) O autor afirma que nem todas as cores nas 

penas do pavão existem, pois, nelas, não há 
pigmentos para tantas cores. 

d) Segundo o autor, na pena de um pavão, há 
minúsculas bolhas d'água, as quais fragmentam 
a luz como em um prisma. 

 
2) Sobre o encadeamento de ideias no texto, 

assinale, dentre as alternativas abaixo, a 
afirmação que não está em concordância com 
as expostas pelo autor. 
a) O autor caracteriza o pavão como um arco-íris 

de plumas.  
b) O autor afirma que todos os grandes artistas são 

luxuosos, pois precisam adquirir inúmeros 
pigmentos para a realização de suas obras. 

c) O autor associa a simplicidade da natureza à 
simplicidade do amor. 

d) O autor finaliza a crônica com uma declaração 
de amor à pessoa que ela ama. 

 
3) Atente a seguinte passagem do texto “(...) oh! 

minha amada; de tudo que ele suscita e 
esplende e estremece e delira em mim (...)”. 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, a 
palavra que não se apresenta como sinônimo 
do verbo em destaque. 
a) Origina. 
b) Nasce. 
c) Suspeita. 
d) Aparece. 
 

4) Segundo Bezerra (2015), “o conhecimento 
sobre a sílaba tônica do vocábulo é 
imprescindível para que não se cometam erros 
no momento de se acentuar graficamente o 
vocábulo quando for necessário”. Leia 
atentamente as afirmativas abaixo.  
 
I. Vocábulos oxítonos → são os vocábulos cuja 

sílaba tônica recai na última sílaba. 
II. Vocábulos paroxítonos → são os vocábulos cuja 

sílaba tônica recai na penúltima sílaba. 
III. Vocábulos proparoxítonos → são os vocábulos 

cuja sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. 
 
Considerando-se as afirmações acima e as 
regras de acentuação da Língua Portuguesa 
oficial no Brasil, assinale a alternativa que não 
está correta. 
a) A palavra “pavão” contida no texto, é uma 

palavra dissílaba e oxítona. 
b) A palavra “íris” contida no texto, é uma palavra 

dissílaba e paroxítona. 
c) A palavra “máximo” contida no texto, é uma 

palavra trissílaba e proparoxítona. 
d) A palavra “mistério” contida no texto, é uma 

palavra polissílaba e proparoxítona. 
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5) Leia atentamente os períodos: “O que há são 

minúsculas bolhas d'água em que a luz se 

fragmenta, como em um prisma”. A palavra 

“como” estabelece uma relação de _________ 

para expressar a ideia subjacente corretamente. 

 
Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) igualdade. 

b) superioridade. 

c) inferioridade. 

d) negatividade. 
 

6) Leia atentamente a expressão: “oh! minha 
amada;(...)”. Assinale a alternativa que justifica 
corretamente o emprego da pontuação de 
exclamação da expressão fornecida. 
 
a) A exclamação foi utilizada para separar termos 

coordenados assindéticos (sem ligação por 
conectivo), de mesma função sintática, que 
formam, muitas vezes, enumerações. 

 
b) Empregada para finalizar quaisquer proposições 

declarativas, simples ou compostas, de sentido 
completo. 

 
c) A pontuação exclamativa foi utilizada para 

indicar a supressão de um pensamento, de uma 
ideia. Essa acentuação procura aproximar ao 
máximo o leitor do estado de espírito do falante. 

 
d) A pontuação exclamativa foi utilizada para 

expressar admiração, espanto, surpresa, afeto, 
cólera, ou seja, estados emotivos.  

 
7) Leia atentamente as asserções: “Infelizmente 

não (1) entregou-me as plumas sintéticas, hei 
de (2) comprá-las em lojas especializadas, 
entretanto, as últimas que comprei tinham um 
(3) mal-cheiro característico da química 
utilizada, não me importa, minha fantasia terá a 
leveza de um (4) beija-flor”. Assinale, dentre as 
alternativas, a única em que o hífen não foi 
empregado corretamente. 
 

a) Entregou-me.  

b) Comprá-las.  

c) Mal-cheiro. 

d) Beija-flor. 

8) Quanto à concordância verbal, Bezerra (2015) 
afirma que “Quando o sujeito é formado por 
expressões partitivas o verbo poderá 
concordar, no singular, com o núcleo dessas 
expressões ou com o termo da expressão 
explicativa ou especificativa que as 
acompanha”. Identifique, dentre as alternativas 
abaixo, a única alternativa que foge a essa 
regra. 
a) Boa parte das fantasias (usava / usavam) 

plumas de pavão sintéticas.  
 
b) Cerca de duzentas fantasias (usava / usavam) 

plumas verdadeiras de pavão.  
 
c) Grande número de foliões (circulava / 

circulavam) com penas de pavão. 
 
d) Por incrível que pareça, a maioria dos foliões 

(anteviu / anteviram) a escola de samba 
vencedora por conta das plumas de pavão 
ecologicamente corretas. 

 
9) Leia atentamente as regras referentes à 

concordância verbal e assinale a alternativa que 
não está correta. 
a) Pode-se afirmar que o sujeito é simples quando 

apresenta apenas um núcleo (um único sujeito).  
 
b) No caso de um sujeito simples, o verbo deverá 

concordar com o sujeito, apenas em número.  
 
c) O sujeito é composto quando apresenta dois ou 

mais núcleos, ou seja, mais de um sujeito.  
 
d) No que tange ao sujeito composto, pode-se 

afirmar que o verbo deverá concordar em 
número e pessoa com todos os núcleos.  

 
10) Dentre as alternativas abaixo, assinale a única 

em que a concordância nominal está incorreta. 
Importa destacar os diversos significados da 
partícula “OU” nas asserções. 
a) O Sambódromo do Anhembi ou o Sambódromo 

da Marquês de Sapucaí sempre foi uma 
excelente opção para os desfiles das escolas de 
samba (ou = sinonímia).  

 
b) A Porta-bandeira ou a Rainha da bateria usará 

plumas de pavão ecológicas (ou = exclusão).  
 
c) Água de coco ou isotônico após o desfile faz 

bem ao organismo (ou = inclusão). 
 
d) A fantasia ou as fantasias vencedoras ganharão 

um lugar de destaque na exposição do próximo 
ano (ou = retificação). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Elis observou que o valor lógico de uma 

proposição “p” é verdade e que o valor lógico 
de uma proposição “q” é falso. Nessas 
condições, Elis afirmou corretamente de que o 
valor lógico: 
a) da conjunção entre as duas proposições é 

verdade 
b) da disjunção entre as duas proposições é falso 
c) do condicional entre as duas proposições, nessa 

ordem, é falso 
d) do bicondicional entre as duas proposições é 

verdade 
 

12) O número total de proposições simples da 
proposição composta “Se Eduardo fez o 
serviço corretamente, então recebeu pelo 
trabalho e foi promovido se, e somente se, não 
atrasou ou não faltou” é igual a: 
a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 5 
 

13) Mônica foi eleita síndica do prédio se, e 
somente se, a maioria dos proprietários 
votaram e não houve recurso. 
De acordo com a lógica proposicional a frase 
acima pode ser representada por: 
a) p ↔ (q ^ ~r) 
b) (p → q) ^ ~r 
c) p ^ (q ↔ ~r) 
d) p ↔ (q v ~r) 
 

14) Numa escola de educação infantil há 23 
professoras que fizeram curso de libras, 18 
professoras que fizeram curso de jogos 
educativos e 12 professoras que fizeram os dois 
cursos. Nessas condições, o total de 
professoras dessa escola que fizeram somente 
um dos dois cursos é igual a: 
a) 29 
b) 17 
c) 53 
d) 19 
 

15) Numa repartição pública sabe-se que todos os 
escriturários são concursados e que alguns 
secretários não são concursados. Nessas 
circunstâncias, é incorreto afirmar que: 
a) pode haver escriturário que não é secretário 
b) pode haver escriturário que é secretário 
c) pode haver secretário que é escriturário 
d) não pode haver concursado que não é 

escriturário 

16) Adriana verificou que a simbologia lógica  
[(p v ~q) → r] pode ser representada pela 
proposição composta: 
 
a) se o documento foi emitido ou o formulário não 

foi preenchido, então a ação foi julgada 
 
b) o documento foi emitido ou o formulário não foi 

preenchido se, e somente se, a ação foi julgada 
 
c) se o documento foi emitido, então o formulário 

não foi preenchido ou a ação não foi julgada 
 
d) se o documento foi emitido e o formulário não foi 

preenchido, então a ação foi julgada 
 

17) Dentre as alternativas o único termo que não 
representa um tipo de raciocínio lógico é: 
a) abdução 

b) assimilação 

c) dedução 

d) indução 
 

18) Maria das Graças verificou que a união entre dois 
conjuntos A e B é o conjunto U = {0,1,2,4,5,7}. 
Desse modo, os conjuntos A e B deve ser: 
a) A = {0,1,2,4} e B = {2,4,7,8} 

b) A = {4,5,7} e B = {1,2,7} 

c) A = {2,4,7} e B = {0,1,4,5} 

d) A = {0,1,2} e B = {3,4,5,7} 
 

19) Ao observar os conjuntos finitos A = {1,3,5,7,9} 
e B = {0,2,3,7}, Marcelo afirmou que a diferença 
entre os dois conjuntos, nessa ordem, é: 
a) {0,1,5,9} 

b) {1,5,9} 

c) {0,2} 

d) {1,2,5,9} 
 

20) Para que Patrícia possa se cadastrar num 
sistema de controle de pessoal informatizado é 
necessário que ela crie uma senha com 
exatamente 3 números. Se somente os 
algarismos 1,2,4,6 ou 7 podem ser utilizados na 
senha e nenhum pode ser repetido, então o total 
de senhas possíveis que Patrícia pode criar é 
igual a: 
a) 120 

b) 40 

c) 90 

d) 60 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
21) Atualmente, devido à LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados), a maioria dos sites solicita 
aceitarmos cookies. Quanto à definição de 
cookies, assinale a alternativa correta. 
a) Guardam o IP do usuário para identificá-lo caso 

proceda ilegalmente 
b) São usados para registrar informações e 

atividades de navegação pela Internet 
c) Servem para encaminhar à Polícia Federal 

atividades ilícitas dos usuários 
d) Registram atividades pornográficas do usuário 

para fins legais e de segurança 
 

22) Quanto a temática "Antivírus e Firewall", analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Para ter uma boa segurança é necessário ter 

tanto o firewall como um antivírus. 
(  ) A principal função de um firewall é a resolução 

de infecções por malwares. 
(  ) Os programas de antivírus limitam o tráfego de 

entrada e saída de dados.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

23) Com base na planilha do Excel abaixo assinale 
a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =MÁXIMO(A1:C2)/CONT.NÚM(B1:C2) 
 

 A B C 

1 5 10 20 

2 2 4 8 

 
a) 20 (vinte) 
b) 15 (quinze) 
c) 5 (cinco) 
d) 2 (dois) 
 

24) Quanto aos conceitos básicos sobre Correio 
Eletrônico, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. Nas mensagens de correio eletrônico somente é 

permitido o envio de textos. 
II. Tanto o Outlook, como o Mozilla Thunderbird, 

são softwares de e-mails. 
III. Todo endereço de e-mail é obrigatório a 

inserção do símbolo arroba (@). 
 
Quanto às afirmativas: 
a) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 

25) Assinale, das alternativas abaixo, a única que 
identifica incorretamente a extensão de arquivo 
que o MS-WORD suporta para gravar. 
a) .doc 
b) .pdf 
c) .docx 
d) .xlx 
 

26) Atalhos de teclado são teclas ou combinações de 
teclas que fornecem uma maneira alternativa ao 
mouse. Identifique as respectivas teclas de atalhos 
do PowerPoint para a seguinte sequência de ações: 
 
Ir para o próximo slide; e 
Ir para o slide anterior.  
 
a) "Page down"  e  "Page up" 
b) "F10"  e  "F11" 
c) "Home"  e  "End" 
d) "F11"  e  "F12" 
 

27) Leia atentamente a frase abaixo: 
 
"A Microsoft tem como seu navegador padrão o 
software denominado ______ e a sua respectiva 
ferramenta de busca é o ______".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Edge / Access 
b) Publisher / Bing 
c) Edge / Bing 
d) Publisher / Access 
 

28) Quanto a temática "Sistema Operacional e 
Software", analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O Windows possui uma ferramenta denominada 

"desfragmentador de Disco". 
(  ) Todo Sistema Operacional é considerado como 

o hardware do computador. 
(  ) O WordPad é o principal software do Windows 

para a edição de imagens.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

29) Com base na planilha do Excel abaixo, assinale 
a alternativa que apresenta a fórmula correta 
que está embutida na célula C2: 
 

 A B C 

1 5 8 3 

2 6 2 7 
 
a) =B1-(A2-A1)/C1-B2 
b) =B1-A2-A1/C1-B2 
c) =B1-(A2-A1)/(C1-B2) 
d) =B1-A2-A1/(C1-B2) 
 

30) Assinale, das alternativas abaixo, a única que 
identifica incorretamente um aplicativo típico da 
Internet. 
a) Instagram 
b) Apple 
c) YouTube 
d) Gmail 


