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INSTRUÇÕES

1. Este Caderno contém 5 páginas com 40 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 15 questões, enumeradas de 01 a 15.
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 16 a 25.
- Conhecimentos Específicos, com 05 questões, enumeradas de 26 a 30.
- Atualidades, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 4 (quatro) alternativas (a, b, c, d), das quais somente uma atende às condições
do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento do Gabarito de
Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após 30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as alternativas
assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos os dados
impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
13. O Gabarito de Resposta deverá ser assinado e preenchidas as respectivas lacunas que corresponde
a alternativa que julgar correta, pintando-a por completa, conforme exemplo a seguir:
14. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta efetuada
no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será substituído em hipótese
alguma.
15. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA:
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa em que o emprego do
hífen está correto de acordo com a nova
ortografia:
a) Afro-americano, salário-família, secretáriageral.
b) Semi-morto, sub-diretor, anti-racista.
c) Micro-região, penta-campeão, infra-estrutura.
d) Bem- vindo, contra-senso, sobre-humano.

a) Sujeito simples: - Os jogadores.
b) Sujeito composto: - Os jogadores brasileiros.
c) Sujeito oculto.
d) Sujeito indeterminado.
QUESTÃO 06
A concordância nominal está incorreta em:
a) Entrada proibida.
b) É proibido entrada de estranhos.
c) Tomou meia garrafa de cerveja.
d) Os rapazes ficaram alertas.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa incorreta quanto ao
feminino:
a) Cavaleiro-dama.
b) Genro-nora.
c) Réu-ré.
d) Conde-condessa.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a palavra
destacada é um advérbio:
a) Muitos alunos concluíram a faculdade.
b) Os alunos estudaram muito.
c) É meio-dia e meia.
d) Poucas pessoas colaboraram com a igreja.

QUESTÃO 03
Assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente as orações:
I- Suco é _____ no verão.
II- Estava ______ a loja, o supermercado e o
banco.
III- O vestido foi _______.

QUESTÃO 08
Escolha
a
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas:
I- Sempre fomos favoráveis _______ que você
fosse nomeado.
II- Tenho aversão ______ carne vermelha.
III- Maria esta certa ______ que irá conseguir
aprovação no ENEM.
IV- Este filme é impróprio ________ de menores
quatorze anos.

a) Bom, aberto, caro.
b) Bom, abertos, caro.
c) Bom, abertas, caro.
d) Bom, aberta, caro.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que preenche as frases a
seguir de acordo com a norma culta:
I- Ela enviará os documentos para __________,
ainda hoje.
II- Comprei um livro para ________.
IIITrouxeram
um
documento
para
_______analisar.
IV- Houve um desentendimento entre ______ e
_____ .
a) Eu, tu, ti, mim, mim.
b) Mim, mim, eu, mim, ti.
c) Mim, eu, eu, ti, mim.
d) Eu, tu, mim, eu, você.
QUESTÃO 05
Na oração: “Os jogadores brasileiros perderam o
campeonato”, temos:

a) De - para - de - para.
b) Com - de - com - a.
c) A - a - de - para.
d) A - de - a - de.
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que a regência verbal
está incorreta:
a) Devemos obediência às leis.
b) Lembrei-me dos dias alegres.
c) Cheguei no serviço atrasado.
d) Esqueci o material sobre a mesa.
QUESTÃO 10
A alternativa que preenche adequadamente a
oração é:
“Somos nós que ______________ o dinheiro.”
a) Pegamos.
b)Pegaram.
c) Peguei.
d) Pegastes.
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QUESTÃO 11
Assinale a alternativa corretamente pontuada:
a) Ela revelou tudo, ou melhor, tudo o que era
possível revelar.
b) Ela, revelou tudo, ou melhor, tudo o que era
possível revelar.
c) Ela revelou, tudo ou melhor tudo o que era
possível revelar.
d) Ela revelou tudo ou melhor, tudo o que era
possível revelar.
QUESTÃO 12
Todas as alternativas exigem a crase exceto
uma:
a) Fui à Bahia.
b) Fui à Marrocos.
c) Fui à Itália.
d) Fui à Alemanha.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que preenche a frase:
“Foi ______ terra natal rever os parentes, mas
retornou ______ São Paulo rapidamente.
a) a, à.
b) a, a.
c) à, à.
d) à, a.
QUESTÃO14
Assinale a alternativa correta, considerando
que à direita de cada palavra há um sinônimo:
a) Emigrar=entrar no país; imigrar=sair do país.
b) Emergir=vir à tona; imergir=mergulhar.
c) Dispensa=cômodo; despensa=desobrigação.
d)
Dilatar=denunciar;
delatar=expandir.
QUESTÃO 15
Todas as palavras são femininas, exceto:
a) Alface.
b) Apendicite.
c) Cal.
d) Champanha.

MATEMÁTICA:
QUESTÃO 16
Gláucia comprou roupas, gastando um total de
R$214.000,00, deu R$ 24.000,00 de entrada e o
restante da dívida parcelou em 5 prestações
iguais. Qual o valor de cada prestação:
a) R$ 27.000,00.
b) R$ 52.000,00.

c) R$ 38.000,00.
d) R$ 40.000,00.
QUESTÃO 17
Num bolão, sete amigos ganharam vinte e um
milhões, sessenta e três mil e quarenta e dois
reais. O prêmio foi dividido em sete partes
iguais, logo o que cada um recebeu em reais foi:
a) R$ 3.009.006,00.
b) R$ 3.009.006,50.
c) R$ 3.090.006,50.
d) R$ 3.900.060,50.
QUESTÃO 18
Dois ciclistas saem juntos, do mesmo instante e
no mesmo sentido, do ponto de partida em pista
circular. O primeiro dá uma volta em 132
segundos e o outro em 120 segundos. Calcule os
minutos que levarão para se encontrarem
novamente:
a) 32.
b) 13.
c) 20.
d) 22.
QUESTÃO 19
Em um pacote há

4
de 1kg de açúcar. Em outro
5

1
. Quantos quilos de açúcar o
3
primeiro pacote tem a mais que o segundo:
7
.
a)
15
5
b) .
8
3
c)
.
−2
3
d) .
2

pacote há

QUESTÃO 20
Calcule os juros simples produzidos por um
capital de R$ 40.000,00, aplicados à taxa de 36%
ao ano, durante 125 dias:
a) R$ 4.750,00.
b) R$ 3.600,00.
c) R$ 5.000,00.
d) R$ 6.100,00.
QUESTÃO 21
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Um número mais sua metade mais sua quarta
parte é igual a 63. Esse número é:
a) 30.
b) 36.
c) 32.
d) 38.
QUESTÃO 22
O valor da expressão a3-3a.2x.2y.2, para a=10,
x=2 e y=1 é:
a) 100.
b) -200.
c) -250.
d) 150.
QUESTÃO 23
Considere que o preço, em reais, a ser pago por
uma “corrida” de taxi seja calculado pela
fórmula p(x) = 3,20 + 1,50x, onde p é o valor
pago pela corrida, e x é o número de
quilômetros percorridos. Se um passageiro
pagou R$ 37,70, então o percurso foi de:
a) 15 km.
b) 17 km.
c) 20 km.
d) 23 km.
QUESTÃO 24
Paulo mediu uma tábua usando a palma da mão
como unidade de medida. Se Paulo contou 30
palmos e verificou que seu palmo mede 20 cm, a
medida da tábua em metros é:
a) 60.
b) 06.
c) 0,6.
d) 0,06.
QUESTÃO 25
Dividiu-se a quantia de R$ 5.850,00 em três
parte A, B e C, proporcionais respectivamente a
8, 10 e 12. O valor correspondente a parte A é
igual a:
a) R$ 1.560,00.
b) R$ 1.950,00.
c) R$ 2.340,00.
d) R$ 1.760,00.

Relevando-se o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Tietê, quanto às sessões, compete
ao Presidente da Câmara, privativamente:
a) Propor ação de inconstitucionalidade, por
iniciativa própria ou a requerimento de
qualquer vereador ou Comissão.
b) Promulgar emendas à Lei Orgânica
Municipal.
c) Fixar diretrizes para a divulgação das
atividades da Câmara.
d) Decidir sobre o impedimento de Vereador
para votar.
QUESTÃO 27
De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Tietê, proposição pode ser
considerada a totalidade da matéria sujeita à
deliberação do Plenário. Nestes termos, assinale
a alternativa que não corresponde a uma
proposição:
a) Projeto de Portaria.
b) Parecer.
c) Indicação.
d) Projeto de Lei.
Tomando-se como base a Lei Orgânica
Municipal de Tietê, responda as questões 28, 29
e 30 abaixo:
QUESTÃO 28
Constituem símbolos do Município, exceto:
a) A Bandeira.
b) O Brasão de Armas.
c) O Rio Tietê.
d) O Hino.
QUESTÃO 29
São deveres dos vereadores, dentre outras
atribuições:
a) Sancionar, promulgar e fazer publicar, no
prazo de quinze dias, as leis aprovadas pela
Câmara.
b) Agir com respeito para com o Executivo,
colaborando para o bom desempenho das suas
funções administrativas.
c) Instituir servidões administrativas.
d) Declarar estado de calamidade pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
QUESTÃO 26

QUESTÃO 30
Deverão ser necessariamente objeto de Lei
Complementar, as que disponham sobre:
a) Lei Orçamentária Anual.
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b) Plano Diretor Municipal.
c) Lei de Abertura de Crédito Adicional
Suplementar.
d) Lei que estabelece o estacionamento
regulamentado de veículos automotores em vias
e logradouros públicos (Zona Azul).

ATUALIDADES:
QUESTÃO 31
Neste ano de 2014, duas pessoas foram
condecoradas e irão dividir o Prêmio Nobel da
Paz. Uma delas é a jovem paquistanesa que foi
baleada na cabeça por militantes do Talibã em
2012 por defender a escolarização das
mulheres.
Assinale a alternativa que indica o nome da
jovem premiada:
a) Malala Yousafzai.
b) Ellen Johnson Sirleaf.
c) Azez Alaya.
d) Maria Sharapova.
QUESTÃO 32
Nascido na cidade de Tatuí/SP, foi nomeado
pelo então presidente José Sarney em 1989,
sendo o ministro que se encontra atualmente
em atividade há mais tempo junto ao Supremo
Tribunal Federal.
Assinale a alternativa que corresponde à
descrição colocada acima:
a) Ministro Celso de Mello.
b) Ministro Joaquim Barbosa.
c) Ministro Nelson Jobim.
d) Ministro Ayres Britto.
QUESTÃO 33
Atualmente encontra-se na condição de quinto
planeta do sistema solar mais próximo do Sol e
o maior no que se refere à massa e diâmetro. De
qual planeta estamos falando:
a) Júpiter.
b) Mercúrio.
c) Marte.
d) Netuno.
QUESTÃO 34
Quais dos países abaixo não faz fronteira com o
Brasil:
a) Chile.
b) Argentina.
c) Paraguai.

d) Venezuela.
QUESTÃO 35
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela
que não representa uma das sete maravilhas do
mundo antigo:
a) Estátua da liberdade.
b) Jardins suspensos da Babilônia.
c) Mausoléu de Halicarnasso.
d) Farol de Alexandria.
QUESTÃO 36
O Brasil é um país rico em recursos naturais,
sendo dotado principalmente de recursos
hídricos, o que o faz uma das potências
mundiais neste quesito. Diante dessa assertiva,
assinale abaixo qual o maior rio do país em
extensão:
a) Rio Amazonas.
b) Rio Tietê.
c) Rio Paraná.
d) Rio São Francisco.
QUESTÃO 37
Qual é a cidade capital do Estado da Amazônia:
a) Maceió.
b) Macapá.
c) Natal.
d) Manaus.
QUESTÃO 38
“O Sistema da Cantareira sofre, desde então,
com constantes quedas e poucos dias de
recuperação. O ritmo de baixas, nesse período
de 202 dias, é de 0,14 ponto percentual por dia.
No último dia de acréscimo, choveu 27,1
milímetros.
Não
haviam
ainda
sido
incorporadas as cotas do volume morto.”
(fonte: http://g1.globo.com/index.html; datado
de 04/11/2014.)
O trecho acima foi extraído de um texto
divulgado pela imprensa e retrata a realidade
experimentada atualmente pelo Estado de São
Paulo que vem enfrentando uma grave situação
de escassez de água. Qual a empresa
responsável pelo sistema de abastecimento de
água do Sistema Cantareira:
a) Prefeitura de São Paulo.
b) Sabesp.
c) Ferroban.
d) Samae.
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QUESTÃO 39
O mandato do ex-presidente Fernando Collor de
Mello foi marcado, no campo da economia, por
um considerado período de recessão com um
forte processo inflacionário, e quanto ao aspecto
político-administrativo, pelo primeiro caso de
impeachment já ocorrido na história do país.
Nesse contexto, quem era o então vicepresidente que assumiu o cargo presidencial
após a renúncia de Collor:
a) Itamar Franco.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Ulysses Silveira Guimarães.
QUESTÃO 40
“Deflagrada em 17 de março pela Polícia
Federal (PF), a operação Lava Jato desmontou
um esquema de lavagem de dinheiro e evasão
de divisas que, segundo as autoridades policiais,
movimentou cerca de R$ 10 bilhões. De acordo
com a PF, as investigações identificaram um
grupo brasileiro especializado no mercado
clandestino
de
câmbio.”
(fonte:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/e
ntenda-operacao-lava-jato-da-policiafederal.html)
A informação acima noticiada vem sendo
diariamente divulgada pela mídia nacional e
tem como centro da investigação diversos
dirigentes de uma das maiores e mais
conhecidas empresas estatais brasileiras. Qual é
esta empresa:
a) Caixa Econômica Federal.
b) Banco Central.
c) Petrobras.
d) Congresso Nacional.
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