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CADERNO DE PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 

NIVEL FUNDAMENTAL 
 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE 
SERVIÇOS DIVERSOS 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1- AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE PROVAS. 

2- APÓS A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA, CONFIRA, COM A MÁXIMA 
ATENÇÃO, OBSERVANDO SE HÁ ALGUM DEFEITO (DE ENCADERNAÇÃO OU DE 
IMPRESSÃO) QUE POSSA DIFICULTAR A SUA COMPREENSÃO. 

3- A PROVA É COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) QUESTÕES OBJETIVAS. 

4- A PROVA DEVERÁ SER FEITA, OBRIGATORIAMENTE, COM CANETA ESFEROGRÁFICA 
(TINTA AZUL OU PRETA). 

5- A INTERPRETAÇÃO DOS ENUNCIADOS FAZ PARTE DA AFERIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS. NÃO CABEM, PORTANTO, ESCLARECIMENTOS. 

6- O CANDIDATO DEVERÁ DEVOLVER AO FISCAL O CARTÃO RESPOSTA, AO 
TÉRMINO DE SUA PROVA 

  

 

CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

DUTRA-MA 

ARÉA DESTACAVÉL PARA O CANDIDATO (OPCIONAL) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LINGUA PORTUGUESA 

01) Na frase “A inflação continuará a ser 
controlada a partir do patamar de 5% a que 
alcançou em 2007”, quantos dos termos 
grifados representam uma preposição e quantos 
representam um artigo?  

a) Dois artigos e duas preposições. 
b) Um artigo e três preposições. 
c) Todas preposições. 
d) Uma preposição e três artigos. 

 

02) Qual das alternativas abaixo podemos perceber 
a presença de um predicado verbo-nominal?   

a) Não encontraram o criminoso. 
b) A moça saiu chateada do bar. 
c) A avó continua internada. 
d) A jovem envergonhada fez a dança. 
 
 
 

03) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão escritas corretamente de acordo com as 
regras ortográficas:  

a) Aprasível, balizadores e excessão. 
b) Avaresa, distenção e excesso.  
c) Obseção, deserção e discurssão.    
d) Imundícia, imprescindível e admissão.  

 
04) Assinale a alternativa em que não há erro 

gramatical. 
a) Eu só pedi para ele ascender a vela.  
b) Armando está lá preso em sua sela há anos.  
c) A Orquestra Sinfônica promoveu um lindo 

conserto.  
d) Ele começou agora a trabalhar com números: é 

um incipiente! 
 

05)  De acordo com as regras de acentuação gráfica, 
a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente acentuadas é: 

a) Jóia e troféu.   
b) Vôo e família.   
c) Colméia e arcaico.   
d) Epopeia e joia. 

   
06) Na frase “A presidência de vários setores 

_________ a mudança vindoura no campo das 
redes sociais”, podemos preencher 
corretamente o espaço com a alternativa: 

a) vê  
b) vêm  
c) vêem  
d) veem 

 
07) Marque a alternativa em que a palavra deve 

estar obrigatoriamente acentuada: 
a) Critica.   
b) Escritorio.   
c) Angustia.  
d) Analise. 
08) Assinale a alternativa que não merece correção 

gramatical: 

a) Eu nunca entendi o por que de você ter me 
abandonado.   

b) Por que você não me nota?  
c) Sou mas feliz quando estou com você.   
d) O mau de Parkinson é doença incurável.  

 
09) Na frase “Se eu não passar nesta prova, eu me 

jogo pela janela”, podemos perceber a presença 
da seguinte figura de linguagem:  

a) Antítese.   
b) Gradação.  
c) Hipérbole.   
d) Eufemismo. 

 

10) Marque a alternativa em que traz um erro de 
regência verbal.  

a) O Presidente atenderá os turistas.  
b) Na vida, às vezes, é necessário atender a um 

conselho.  
c) Ninguém se atendeu aos primeiros sinais de 

crise.  
d) Ninguém atendeu para os primeiros sinais de 

crise. 
 

11) Acerca das características dos períodos da 
literatura brasileira, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) A primeira escola literária a registrar um 
movimento genuinamente brasileiro foi o 
Romantismo. 

b) O Realismo brasileiro começa em 1881, com a 
publicação de “Memórias Póstumas de Brás 
Cubas”, de José de Alencar. 
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c) Temas sociais, urbanos e cotidianos são trazidos 
pelos escritores do período conhecido como 
Realismo. 

d) O Naturalismo tem como uma de suas obras mais 
conhecidas “O Mulato”. 

 

12) A "arte pela arte" é o mote principal do 
movimento. Nesse período os valores estiveram 
essencialmente voltados para a estética poética, 
como a métrica, as rimas e a versificação. Dessa 
maneira, houve uma forte preferência pelas 
formas fixas, por exemplo, o soneto. Os 
escritores que se destacaram nesse período: 
Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo 
Correia.  
(Extraído do Site “Toda Matéria”. Literatura 
Brasileira, por Daniela Diana). 

A que movimento literário o trecho faz 
referências: 

a) Naturalismo.  
b) Parnasianismo.   
c) Simbolismo.  
d) Modernismo. 

 
13) “A corrupção não é uma invenção brasileira, 

mas a impunidade é uma coisa muito nossa” (Jô 
Soares). 

Pela leitura do trecho, podemos afirmar que: 

a) A impunidade é uma exclusividade do Brasil. 
b) Há corrupção em outros países. 
c) A impunidade é consectário direto da corrupção. 
d) A corrupção e a impunidade são complementares 

em sua gênese. 
Para as questões 14 e 15, utilize o trecho abaixo: 

A impunidade promove os crimes e, 
de algum modo, os justifica; 

A impunidade tolerada pressupõe cumplicidade; 
A impunidade é segura, quando a cumplicidade é 

geral. 
(Marquês de Maricá) 

 

 

14) Pela leitura do trecho acima, podemos afirmar 
que: 

a) Quem tolera a impunidade passa a ser cúmplice. 
b) A cumplicidade do crime faz com que a 

impunidade seja segura. 
c) A cumplicidade geral justifica e, de algum modo, 

promove os crimes. 
d) Quando a cumplicidade é geral, a impunidade 

passa a ser tolerada. 
 

15) Quem, de algum modo, justifica os crimes? 
 

a) A cumplicidade geral.  
b) A impunidade tolerada.   
c) A impunidade segura.   
d) A impunidade. 

INFORMÁTICA  

16) São exemplos de hardware usados no cotidiano 
dos lares brasileiros, EXCETO: 

a) HD.  
b) Placa de Vídeo.  
c) Gmail. 
d) Placa de Rede. 
 

17)  Assinale a alternativa que contém um dispositivo 
de entrada: 

a) Teclado.  
b) Caixas de Som.  
c) Fones de ouvido.  
d) Impressora. 
 

18) Todas as alternativas abaixo contêm exemplos de 
navegadores de internet, EXCETO: 

a) Opera  
b) Microsoft Windows  
c) Safari  
d) Mozilla Firefox 
 

19) Qual das alternativas abaixo não representa um 
pilar da segurança da informação? 

a) Confidencialidade.   
b) Integridade.  
c) Autenticidade.  
d) Indisponibilidade.  
20) Assinale a alternativa que contém o aplicativo 

referente a planilhas eletrônicas no LibreOffice: 
a) Draw  
b) Impress  
c) Calc  
d) Math 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 

21) Ciência que estuda as formas de 
comportamento humano resultantes da relação 
existente entre as ilimitadas necessidades a 
satisfazer e os recursos que, embora escassos, 
se prestam a usos alternativos. Este é conceito 
de: 
 

a) Economia 
b) Ecologia 
c) Biologia 
d) Educação 

 
22) O que caracteriza Oferta: 

 
a) Determinado produto é determinada pelas 

várias quantidades que os consumidores estão 
dispostos e aptos a adquirir, em função de 
vários níveis possíveis de preços, em dado 
período de tempo. 

b) Determinado produto é determinada pelas 
várias quantidades que os consumidores não 
estão dispostos e aptos a adquirir, em função de 
vários níveis possíveis de preços, em dado 
período de tempo. 

c) A oferta de determinado produto é definida 
pelas várias quantidades que os produtores 
estão dispostos e aptos a oferecer ao Mercado, 
em função de vários níveis possíveis de preços, 
em dado período de tempo. 

d) A oferta de determinado produto é definida 
pelas quantidades que os produtores estão 
disposto a oferecer ao produtor, em função de 
vários níveis possíveis de preços, durante todo 
o ano. 
 

23) A procura de determinado produto é 
determinada pelas várias quantidades que os 
consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, 
em função de vários níveis possíveis de preços, 
em dado período de tempo. Esta é uma 
característica da: 
 

a) Oferta 
b) Demanda ou Procura 
c) Economia 
d) Macroeconomia 

 

24) A definição de imposto, é: 
 

a) Representa a maior destinação da renda. É por 
meio do 10 Consumo: Representa a maior 
destinação da renda. É por meio do consumo 
que os agentes econômicos têm as suas 
necessidades econômicas satisfeitas. 

b) É a parcela da renda cobrada pelo governo, 
direta ou indiretamente, dos agentes 
econômicos, com o objetivo de manter a 
estrutura governamental e reverter, à 
coletividade, benefícios coletivos. 

c) É a parcela da renda não-gasta em consumo. De 
maneira geral, a poupança representa um 
sacrifício no presente para permitir um 
consumo no futuro. 

d) A procura de determinado produto é 
determinada pelas várias quantidades que os 
consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, 
em função de vários níveis possíveis de preços, 
em dado período de tempo. 
 

25) Refere-se, basicamente, ao manejo de 
operações destinadas a regular o suprimento de 
meios de pagamentos e a adequada 
disponibilização dos demais estoques de ativos 
financeiros. O suprimento desses ativos implica 
a 14 de ativos financeiros. O suprimento desses 
ativos implica a adequada irrigação da 
economia com moeda e crédito, em 
atendimento às exigências de liquidez do setor 
real. A conceituação acima, refere-se a: 
 

a) Medida de valor 
b) Política Monetária 
c) Política de Oferta e Demanda 
d) Política Fiscal 

 
26) Refere-se ao manejo das finanças públicas, ou 

seja, às várias categorias de receitas e de 
dispêndio das diferentes esferas do governo. As 
receitas dos governos provêm 17 diferentes 
esferas do governo. As receitas dos governos 
provêm de tributos que incidem sobre 
diferentes fatos econômicos: a produção e a 
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circulação de mercadorias, a geração de rendas, 
a transferência de propriedades, operações 
financeiras etc. As despesas são com custeio da 
máquina burocrática, investimentos em infra-
estrutura, subsídios, juros da dívida pública, 
etc. A conceituação acima, refere-se a: 
 

a) Política Fiscal 
b) Política Monetária 
c) Política de Oferta e Demanda 
d) Medida de Valor 

 
27) Cultura significa tudo que é feito, aprendido ou 

compartilhado por membros de uma sociedade, 
dentre eles estão incluídos: 
 

a) valores, crenças, línguas e objetos materiais 
apenas. 

b) valores, crenças, comportamentos, línguas e 
objetos materiais apenas. 

c) valores, crenças, comportamentos, símbolos, 
línguas e objetos abstratos. 

d) valores, crenças, comportamentos, símbolos, 
línguas e objetos materiais. 

 

28) Conceitue Teoria Funcionalista: 
 

a) ensina que a cultura contribui para uma ordem 
social contínua, pois transmite a forma como as 
pessoas devem se comportar em determinadas 
situações. A cultura também permite com que 
as pessoas se beneficiem dos sucessos 
realizados por gerações passadas. 

b) sustenta a ideia de que a cultura justifica a 
desigualdade. De acordo com o pai do 
socialismo, a classe dominante, isto é, a 
burguesia, produz uma cultura que promove 
seus próprios interesses e que, 
simultaneamente, reprime os do proletariado. 

c) grupo de pessoas que vivem em um território 
definido e que compartilham uma cultura. 
Evidentemente, cultura é um componente 
fundamental de toda sociedade. 

d) tudo que é feito, aprendido ou compartilhado 
por membros de uma sociedade: valores, 

crenças, comportamentos, símbolos, línguas e 
objetos materiais. 

29) Cultura material engloba os objetos físicos de 
uma sociedade: as ferramentas, a tecnologia, as 
vestimentas, os meios de transporte, etc. 
Assinale a alternativa que contém símbolos da 
cultura material: 
 

a) telefone celular, o computador, o iPod, etc. 
b) sentimentos de amor ao próximos. 
c) Atitudes que geram gentileza 
d) valores e crenças que influenciam seus 

membros e que os diferenciam dos indivíduos 
que constituem outras sociedades. 
 

30) Os ______________ – objetos manufaturados 
constituem outro importante elemento da 
cultura. Em sociedades mais simples, os 
_____________ são as ferramentas utilizadas 
para o trabalho, as cabanas construídas para 
habitação e as vestimentas típicas de seus 
habitantes. 
 

a) Artefatos 
b) Rituais 
c) Manuseios 
d) Crenças 

 

31) Os avanços tecnológicos nos meios de 
telecomunicação possibilitaram às pessoas 
localizadas em diferentes lugares do planeta 
que pudessem se comunicar ou fazer 
negociações comerciais em tempo real. Isso é 
possível por meio da utilização de: 
 

a) Telefones, máquinas de escrever e fax. 
b) Fibras ópticas, satélites, computadores e 

internet 
c) Cartas 
d) Satélites 

 
32) São exemplos de Fontes Não Renováveis de 

energia: 
 

a) Hidroeletricidade 
b) Energia Eólica 
c) Petróleo 
d) Energia Solar 
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33) “também é extraído do fundo do solo, pois se 
formou depois que restos de plantas e árvores 
foram soterrados, passando milhares de anos 
debaixo da Terra. Ele é utilizado para a 
produção de energia elétrica (nas chamadas 
termoelétricas) e também como fonte de calor”. 
Este conceito trata-se: 
 

a) Petróleo 
b) Carvão Mineral 
c) Energia Nuclear 
d) Gás Natural 

 
34) “É formada por placas bem finas, geralmente 

compostas por silício. Quando elas são 
aquecidas pelo sol, seus átomos produzem 
corrente elétrica que é conduzida como forma 
de energia. A única desvantagem da energia 
solar é o elevado custo para a produção e 
instalação dos equipamentos necessários”. 
Este conceito trata-se: 
 

a) Biomassa 
b) Energia Eólica 
c) Hidroeletricidade 
d) Energia Solar 

 

35) Qual o tamanho da área de Presidente Dutra – 
MA? 
 

a) 711,574 km². 
b) 771,574 km². 
c) 741,500 km². 
d) 771,563 km². 

 

36) Como se chama quem nasce em Presidente 
Dutra – MA? 
 

a) Dutrenense. 
b) Presidutrense. 
c) Presidutra. 
d) Dutrense. 
37) O Poder Executivo é exercido pelo _______ 

que detém a direção superior da Administração 
Pública Municipal. 
 

a) Prefeito 
b) Vereadores 
c) Procurador 
d) Presidente 

38) Alguns princípios norteiam a organização 
municipal, dentre estão inclusos: 
 

a) aprimoramento permanente da prestação dos 
serviços públicos de competência do 
Município. 

b) desvalorização dos cidadãos de Presidente 
Dutra, cujo atendimento deve constituir meta 
prioritária da Administração Municipal. 

c) relação institucional com empresas privadas 
para a obtenção de melhores resultados na 
prestação de serviços de competência 
concorrente; 

d) empenho no agravamento da capacidade 
institucional da Administração Municipal. 
 

39) A ação do Governo Municipal de Presidente 
Dutra será norteada especialmente pelos 
seguintes princípios básicos: 

a) Afastamento da população à vida político-
administrativa do Município, através da 
segregação de grupos comunitários no processo 
de levantamento e debate dos problemas 
sociais, fortalecendo o primado do Governo 
democrático e Participativo. 

b) Fomento à cooperação de associações 
representativas no planejamento municipal. 

c) disciplina criteriosa no uso e parcelamento do 
solo urbano, visando a sua desapropriação e a 
obtenção de melhor qualidade de vida para os 
habitantes do Município. 

d) desenvolvimento social, econômico e 
administrativo do Município, com vistas ao 
enfraquecimento de seu papel no contexto da 
região em que está situado. 

40) Qual grupo compõe o primeiro escalão 
administrativo que constitui nível hierárquico 
superior: 

a) Gerências e Assessorias Técnicas e 
Superintendências, apenas. 

b) Supervisões e Departamentos. 
c) Divisões, Setores, Secretarias Executivas, 

Assistências Administrativas e Assessorias de 
condutores. 

d) Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais, a 
Procuradoria Geral, a Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município, Assessorias Executivas e o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

 


