CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ

CONCURSO PÚBLICO 01/2014

RECEPCIONISTA
______________________________________________________________________

CADERNO DE
QUESTÕES
________________________________________________________________________

ABRA SOMENTE QUANDO AUTORIZADO
_______________________________________________________________________

Nome do Candidato: ____________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________________________

Concurso Realizado pela:

Contato:
contato@planexcon.com.br
Tel0xx15 3282-3542

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 05 questões, enumeradas de 16 a 20.
- Noções de Informática, com 05 questões, enumeradas de 21 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.
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d) Nenhuma das alternativas.

LÍNGUA PORTUGUESA:
As questões 01, 02, 03, 04, e 05 referem-se ao
texto abaixo. Assinale apenas uma alternativa
para cada questão.
Surfamos Internet. Nadamos em revistas.
A Internet empolga. Revistas envolvem.
A Internet agarra. Revistas abraçam.
A internet é passageira. Revistas são
pensamentos.
E essas duas mídias estão crescendo.
Um dado que passou quase despercebido em
meio ao barulho da Internet foi o fato de que a
circulação de revistas aumentou nos últimos
cinco anos. Mesmo na era da Internet, o apelo
das revistas segue crescendo. Pense nisto: o
Google existe há 12 anos. Durante esse período,
o número de títulos de revistas no Brasil
cresceu 234%. Isso demonstra que uma mídia
nova não substitui uma mídia que já existe. Uma
mídia estabelecida tem a capacidade de seguir
prosperando, ao oferecer uma experiência
única.
É por isso que as pessoas não deixam de nadar
só porque gostam de surfar.
(adaptado de Impressa, nº 267, maio de 2011.
página 17).
QUESTÃO 01
No título do texto temos “Surfamos Internet”.
O sujeito dessa oração é:
a) Sujeito indeterminado.
b) Sujeito simples.
c) Sujeito oculto.
d) Sujeito composto.

QUESTÃO 04
Pode-se afirmar, segundo o texto, que a internet
é:
a) Rápida, fugaz, superficial como uma onda.
b) As revistas não conseguem acompanhar a
internet.
c) A internet conseguiu acabar com outra mídia.
d) Nenhuma das alternativas.
QUESTÃO 05
Sobre o texto, é possível afirmar que:
a) Os títulos de revistas diminuíram com
aparecimento da internet.
b) As pessoas deixaram de ler revistas.
c) O aumento de títulos de revistas aumentaram
234%.
d) Nenhuma das alternativas.
QUESTÃO 06
Na oração “Foram totalmente inúteis os nossos
argumentos para convencê-lo”, o termo em
destaque é:
a) Adjunto adnominal.
b) Adjunto adverbial.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicativo do objeto.
QUESTÃO 07
Na frase “Vincent Van Gogh, um dos gênios da
pintura mundial, morreu pobre.”, a expressão
destacada é:
a) Vocativo.
b) Objeto indireto.
c) Complemento nominal.
d) Aposto.

QUESTÃO 02
Na oração “surfamos internet”, o termo em
destaque exerce a função sintática de um:
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Complemento nominal.
d) Adjunto adverbial.
QUESTÃO 03
”... gostam de surfar.”, qual o significado do
verbo surfar nesse texto:
a) Pegar uma onda.
b) Fazer buscas na internet.
c) Os jovens preferem pegar ondas.

QUESTÃO 08
Na oração “Tais notícias não foram divulgadas.”,
temos:
a) Voz ativa.
b) Voz passiva analítica.
c) Voz passiva pronominal.
d) Voz reflexiva.
QUESTÃO 09
“Nas instruções , destinadas ao consumidor,
não aparecerão, por determinação do fabricante
do produto, termos científicos”.
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O verbo em destaque poderá ser substituído
por:
a) Haverão.
b) Restarão.
c) Existirão.
d) Constarão.

a) Meio, bastantes, bastantes.
b) Meia, bastante, bastante.
c) Meia, bastante, bastantes.
d) Meio, bastante, bastante.

QUESTÃO 10
Segundo as novas regras ortográficas, assinale a
palavra que deixou de ser acentuada:
a) Ideia.
b) Aldeia.
c) Eclipse.
d) Filantropia.

QUESTÃO 16
O resultado que melhor satisfaz a equação é:

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa em que há erro de
concordância verbal.
a) Os alunos chegarão no colégio.
b) As amigas foram ao cinema.
c) Paguei o livro ao livreiro.
d) Quero a meus colegas.
QUESTÃO 12
O sinônimo de ratificar é:
a) Corrigir.
b) Alterar.
c) Validar.
d) Invalidar.

MATEMÁTICA:

42-20-10+3=
a) 15.
b) 14.
c) 17.
d) 12.
QUESTÃO 17
Ao numerarmos as páginas de um livro de 10 a
25, quantos algarismos empregamos:
a) 11.
b) 10.
c) 25.
d) 20.
QUESTÃO 18
Adicione 16 a 43. Da soma, subtraia 35:
a) 22.
b) 35.
c) 24.
d) 27.

QUESTÃO 13
O pronome de tratamento Vossa Excelência é
usado ao falarmos com:
a) Reis/rainhas.
b) Príncipes/princesas.
c) Altas autoridades.
d) Papa.
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa em que a palavra está
incorreta:
a) Repulsão.
b) Expulsão.
c) Pretensão.
d) Suspenção.
QUESTÃO 15
Assinale
a
alternativa
que
preenche
adequadamente os espaços da frase:
Ela estava __________ nervosa, mas com ___________
razões, por isso dizia ____________ desaforos.

QUESTÃO 19
Multiplique 27 por 34. Ao produto, adicione
152:
a) 1.000.
b) 1050.
c) 0.
d) 1.070.
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.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
QUESTÃO 21
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A função “hyperlink” encontrada no Microsoft
Word e Excel serve para:
a) Adicionar arquivos.
b) Adicionar somente link de página de internet.
c) Adicionar fórmulas.
d) Adicionar arquivos e link de página de
internet.
QUESTÃO 22
A fim de facilitar e agilizar a vida do usuário, o
Microsoft Word possui diversos recursos
através do teclado, também conhecidos como
teclas de atalho. O recurso Ctrl+P, serve para:
a) Salvar um documento.
b) Inserir imagens.
c) Imprimir.
d) Copiar um documento.
QUESTÃO 23
A fórmula a seguir realizada no Microsoft Excel
2010 resulta em:
=MULT(A1;A2;A3)
a) Adição.
b) Multiplicação.
c) Divisão.
d) Subtração.
QUESTÃO 24
A opção abaixo, encontrada na “Página Inicial”
do Microsoft Word 2010, tem por função:
X2 X2
a) Adicionar equações.
b) Adicionar expoentes.
c) Adicionar letras e números.
d) Adiciona letras abaixo e acima da linha do
texto.
QUESTÃO 25
No Microsoft Excel 2014, a opção “Formatar
Célula”, contém opções para formatar as células.
Nesse contexto, qual a opção que não faz parte
do grupo “Formatar Células” é:
a) Número.
b) Fonte.
c) Inserir.
d) Proteção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

QUESTÃO 26
De acordo com o processo legislativo
disciplinado pelo Regimento Interno da Câmara
Municipal de Tietê, qual o prazo legal para que o
Prefeito Municipal promulgue determinado
projeto de lei rejeitado pela Câmara Municipal:
a) 05 dias úteis.
b) 15 dias.
c) 48 horas.
d) 30dias úteis.
QUESTÃO 27
A iniciativa popular de projeto de lei tem
previsão no Regimento Interno da Camara
Municipal de Tiete, e para ser exercida exige a
manifestação de pelo menos:
a) 5% da população.
b) 1% da população.
c) 10% da população.
d) 10% da população com a manifestação de
pelo menos dois vereadores.
QUESTÃO 28
De acordo com o artigo 99 da Lei Orgânica do
Município de Tietê, o uso dos bens municipais
por terceiros somente poderá ser feito, exceto:
a) Mediante concessão.
b) Mediante permissão.
c) Mediante autorização.
d) Mediante delegação.
QUESTÃO 29
Quais das alternativas abaixo descritas não
constituem princípios básicos da Administração
Pública do Município de Tietê:
a) Legalidade.
b) Impessoalidade.
c) Paridade.
d) Motivação.
QUESTÃO 30
Segundo a Lei Orgânica do Município de Tietê, o
mandato do Prefeito Municipal se extinguirá,
após declaração formal do Presidente da
Câmara Municipal, quando:
a) Ocorrer condenação criminal do Prefeito não
transitada em julgado.
b) Deixar o Prefeito de tomar posse, sem justo
motivo, dentro de dez dias.
c) A renúncia tácita ao mandato.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
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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.

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 de 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.)

QUESTÃO 34
Quais dos países abaixo não faz fronteira com o
Brasil:
a) Chile.
b) Argentina.
c) Paraguai.
d) Venezuela.

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.

QUESTÃO 35
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela
que não representa uma das sete maravilhas do
mundo antigo:

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
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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 de 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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