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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 5 páginas com 40 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 05 questões, enumeradas de 01 a 05.
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 06 a 15.
- Noções de Informática, com 05 questões, enumeradas de 16 a 20.
- Conhecimentos Específicos, com 15 questões, enumeradas de 21 a 35.
- Atualidades, com 05 questões, enumeradas de 36 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 que preenche os espaços
das seguintes frases.
Os documentos vão ________________________________.
As certidões seguem _______________________________.
É ________________ a entrada. Muito_________________,
respondeu a menina.
a) Incluso-anexo-proibido-obrigada.
b) Inclusos-anexas-proibida-obrigada.
c) Incluso-anexo-proibida-obrigado.
d) Inclusos-anexas-proibido-obrigada.
QUESTÃO 02
“O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que
dói, e não se sente;” [...] (Camões)
Nesse verso temos a seguinte figura de
linguagem:
a) Paradoxo.
b) Metáfora.
c) Personificação.
d) Metonímia.
QUESTÃO 03
Apenas uma alternativa apresenta a definição
correta das palavras. Assinale-a.
a)
Flagrante-perfumado/
fragrante-ato
evidente.
b) Sessão-divisão /seção-reunião.
c) Emergir-vir à tona / imergir-mergulhar.
d) Absolver-sorver / absorver-perdoar.
QUESTÃO 04
Em todas as orações a concordância está
correta, exceto:
a) Existem dez vagas não preenchidas.
b) Fazem três semanas que não a vejo.
c) Há muitos anos que não vou ao Sul.
d) Já são dez para uma da tarde.
QUESTÃO 05
Alguns substantivos na mudança de gênero,
alteram o significado. Assinale a alternativa que
apresenta o substantivo em desacordo com o
seu significado:
a) O cabeça/líder.
b) O capital/dinheiro.
c) O lotação/veículo.
d) O moral/conjunto de regras de conduta.

QUESTÃO 06
Qual o tempo necessário para que uma
aplicação de R$ 300,00, a uma taxa de juros
simples de 0,8% ao mês, tenha um rendimento
de R$ 28,80:
a) Um ano e dois meses.
b) Um ano.
c) Onze meses.
d) Treze meses.
QUESTÃO 07
Para cobrir a distância entre duas cidades, um
automóvel A, modelo a gasolina consome 20
litros, e um automóvel B, modelo a álcool,
consome 26 litros. Sabe-se que o preço do litro
da gasolina é de R$ 217,00, e o preço do álcool é
de R$ 141,00. Qual a quantia em reais que o
proprietário do carro a álcool economiza nessa
viagem:
a) R$ 900,00.
b) R$ 874,00.
c) R$ 674,00.
d) R$ 682,00.
QUESTÃO 08
O preço de uma corrida de taxi é composta de
duas partes: uma fixa, chamada bandeirada, e
uma variável, os quilômetros percorridos. Em
uma cidade X a bandeirada é de R$ 960,00, e o
preço do quilometro percorrido é de R$ 350,00.
Quanto pagará uma pessoa que percorrer 12
quilômetros:
a) R$ 4.362,00.
b) R$ 5.160,00.
c) R$ 5.378,00.
d) R$ 7.000,00.
QUESTÃO 09
Na equação abaixo, qual resposta satisfaz o
valor de n:
N = (2.6-5).10+10
a) 98.
b) 75.
c) 80.
d) 120.
QUESTÃO 10
Considerando uma taxa de aplicação de 150%
ao ano, quantos meses serão necessários para
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dobrar um capital
capitalização simples:
a) 5 meses.
b) 9 meses.
c) 7 meses.
d) 8 meses.

aplicado

através

de

QUESTÃO 11
Duas piscinas têm o mesmo comprimento, a
mesma largura e profundidades diferentes. A
piscina A tem 1,75m de profundidade e um
volume de água de 35m³. Qual é o volume de
água da piscina B, que tem 2,0m de
profundidade:
a) 38m³.
b) 40m³.
c) 42m³.
d) 39m³.
QUESTÃO 12
Três sócios lucraram conjuntamente R$
21.500,00 após um determinado investimento.
Para tanto, o primeiro sócio entrou com um
capital de R$ 7.000,00, durante um ano. O
segundo com um capital de R$ 8.500,00,
durante 8 meses e o terceiro com um capital de
R$ 9.000,00, durante 7 meses. Quanto lucrou
cada sócio respectivamente:
a) R$ 8.000,00 – R$ 5.600,00 – R$ 6.300,00.
b) R$ 8.400,00 – R$ 6.800,00 – R$ 6.300,00.
c) R$ 8.400,00 – R$ 7.000,00 – R$ 6.800,00.
d) R$ 7.800,00 – R$ 8.500,00 – R$ 9.300,00.
QUESTÃO 13
Sabe-se que 37,5% de uma distância x
corresponde a 600 metros. Qual é a distância x:
a) 300 metros.
b) 255 metros.
c) 225 metros.
d) 325 metros.
QUESTÃO 14
O custo de produção de uma peça é composto
por: 30% para mão de obra, 50% para matéria
prima e 20% para energia elétrica. Admitindo
que haja um reajuste de 20% no preço de mão
de obra, 35% no preço da matéria prima e 5%
no preço da energia elétrica, o custo de
produção sofrerá um reajuste de:
a) 60%.
b) 80%.
c) 24,5%.

d) 35%.
QUESTÃO 15
Um capital de R$ 2.000,00 foi aplicado durante
4 anos, a uma taxa de 12% ao ano. Ao final deste
tempo, o investidor terá, a regime de juros
simples:
a) R$ 2.160,00.
b) R$ 2.360,00.
c) R$ 2.660,00.
d) R$ 2.960,00.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
QUESTÃO 16
São itens que estão presentes no Painel de
Navegação de um computador com o sistema
operacional Windows 7, exceto:
a) Favoritos.
b) Bibliotecas.
c) Sistemas.
d) Computador.
QUESTÃO 17
A sigla “www” é um sistema em hipermídia e
tem o seguinte significado:
a) World Wide Web.
b) Word Web Wizard.
c) World Web Wizard.
d) Web World Navegation.
QUESTÃO 18
O Microsoft Excel é um(a):
a) Browser.
b) Planilha.
c) Editor de textos.
d) Sistema operacional.
QUESTÃO 19
Considerando o editor de textos Microsoft Word
2013, qual comando pode ser utilizado para
recortar a seleção e colocá-la na Área de
Transferência:
a) Ctrl-C.
b) Ctrl-X.
c) Alt-S.
d) Shift-T.
QUESTÃO 20
Tomando-se como base uma planilha do
Microsoft Office Excel 2010, visando a
somatória das células A1, B2 e C3, podemos,
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dentre outras alternativas, utilizar a seguinte
função:
a) =SOMA(A1+B2+C3).
b) =SOMA A1+B2+C3.
c) =ADIÇÃO(A1+B2+C3).
d) =SOMA(A1+B2)*(C3).

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:
Considerando as disposições da Lei nº 4.320/64
– que estatui normas gerais de Direito
Financeiro, responda as questões de 21 à 27
abaixo.
QUESTÃO 21
A Lei de Orçamento poderá conter autorização
ao Executivo para:
a)
Abrir
créditos
suplementares
até
determinada importância obedecidas as
disposições do artigo 43 da Lei Federal
4.320/64.
b Abrir créditos suplementares até determinada
importância obedecidas as disposições da Lei
Complementar nº 101/00 – Lei de
Responsabilidade Fiscal.
c)
Abrir
créditos
suplementares
até
determinada importância obedecidas as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentária.
d)
Abrir
créditos
suplementares
até
determinada importância obedecidas as
disposições do Plano Plurianual.
QUESTÃO 22
A discriminação da despesa
Orçamento far-se-á no mínimo:
a) Por Categoria Econômica.
b) Por Função de Governo.
c) Por Elemento.
d) Por Programa de Governo.

na

Lei

de

QUESTÃO 23
O regime de adiantamento é aplicável aos casos
de despesas expressamente definidos em lei e
consiste:
a) na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de autorização na dotação própria
para o fim de realizar empenho, que possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação.
b) na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de autorização na dotação própria
para o fim de realizar reembolso, que possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação.

c) na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria para
o fim de realizar despesas, que não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação.
d) na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria para
o fim de realizar despesas, que possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação.
QUESTÃO 24
Constitui fundo especial o produto:
a) De receitas determinadas que por lei que se
transferem à realização de determinados
objetivos, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação.
b) De receitas determinadas que por lei se
vinculam à classificação de determinados
serviços, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação.
c) De receitas segregadas que por lei se
vinculam à realização de vários objetivos ou
serviços, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação.
d) De receitas especificadas que por lei se
vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.
QUESTÃO 25
O levantamento geral dos bens móveis e imóveis
terá por base:
a) O inventário analítico de cada unidade
administrativa e os elementos da escrituração
analítica na contabilidade.
b) O inventário analítico de cada unidade
administrativa e os elementos da escrituração
sintética na contabilidade.
c) O inventário sintético de cada secretaria
administrativa e os elementos da escrituração
analítica na contabilidade.
d) O inventário resumido de cada secretaria
administrativa e os elementos da escrituração
resumida na contabilidade.
QUESTÃO 26
O Ativo Financeiro compreenderá:
a) Os créditos e valores realizáveis
independentemente
de
autorização
orçamentária e dos valores numerários.
b) Os créditos e valores realizáveis dependente
de autorização extra-orçamentária e dos valores
numerários.
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c) Os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização extraorçamentária e dos valores numerários.
d) Os créditos e valores realizáveis
dependentemente de autorização orçamentária
e dos valores adiantados.
QUESTÃO 27
A avaliação dos elementos patrimoniais
obedecerá a uma das seguintes normas:
a) Os bens móveis e imóveis, pelo valor de
aquisição ou pelo custo de industrialização ou
de amortização.
b) Os bens móveis e imóveis, pelo valor de
compra ou pelo custo de produção ou de
preservação.
c) Os bens móveis e imóveis, pelo valor de
compra ou pelo custo de industrialização ou de
construção.
d) Os bens móveis e imóveis, pelo valor de
aquisição ou pelo custo de produção ou de
construção.
QUESTÃO 28
Qual das modalidades de licitação é destinada
especialmente para aquisição de bens e serviços
comuns, nos termos da Lei nº 10.520/02:
a) Pregão.
b) Convite.
c) Concorrência Pública.
d) Leilão.
QUESTÃO 29
Segundo a Lei de Licitações, é dispensável a
licitação, exceto:
a) Nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.
b) Quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas.
c) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário
para a realização dos processos licitatórios
correspondentes, realizadas diretamente com
base no preço do dia.
d) Para obras e serviços de engenharia de valor
até 20% (vinte por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso I do artigo 23 da lei.
QUESTÃO 30

De acordo com Regimento Interno da Câmara
Municipal de Tietê, não compete à Mesa
Diretora:
a) Promulgar emendas à LOM.
b) Propor ação de inconstitucionalidade, por
iniciativa própria ou a requerimento de
qualquer Vereador ou Comissão.
c) Conceder audiências públicas na Câmara, em
dias e horários pré-fixados.
d) Propor projetos de decreto legislativo
dispondo sobre a concessão de títulos
honoríficos.
QUESTÃO 31
Nos termos do artigo 111 do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Tietê, as vagas das
Comissões Permanentes verificar-se-ão, exceto,
com a:
a) Renúncia.
b) Destituição.
c) Perda do mandato de Vereador.
d) Férias.
QUESTÃO 32
Nos procedimentos licitatórios, para a
habilitação dos licitantes interessados, exigir-se-à, exclusivamente, a documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade comercial.
Dentre as opções acima, assinale a alternativa
que está de acordo com a Lei de Licitações:
a) Somente I e II estão corretas.
b) I, II e III estão corretas.
c) As opões III e IV estão erradas.
d) Todas estão corretas.
QUESTÃO 33
Nos termos da Lei Orgânica do Município de
Tietê,
constituem
infrações
políticoadministrativas do Vereador, exceto:
a) Afastar-se sem prévia comunicação.
b) Deixar de prestar contas, ou tê-las rejeitadas,
na hipótese de adiantamento.
c) Utilizar-se do mandato para a prática de ato
de corrupção ou de improbidade administrativa.
d) Fixação de residência fora do Município.
QUESTÃO 34
A Lei Orgânica Municipal de Tietê poderá ser
emendada mediante a proposta:
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a) De dois terços, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal.
b) Do Prefeito Municipal.
c) De dez por cento, pelo menos, dos eleitores
do Município.
d) De qualquer dos membros da Mesa Diretora.
QUESTÃO 35
De acordo com Lei de Responsabilidade Fiscal –
Lei Complementar nº 101/00, a despesa total
com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não poderá exceder
qual dos percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:
a) União: 50%, Estados: 60%, Municípios: 60%.
b) União: 50%, Estados: 60%, Municípios: 50%.
c) União: 60%, Estados: 50%, Municípios: 50%.
d) União: 60%, Estados: 50%, Municípios: 60%.

ATUALIDADES:
QUESTÃO 36
O “Papa Francisco”, primeiro pontífice nascido no
continente americano, é natural da Argentina e
tem por nome de nascimento:
a) Francisco Martinez.
b) Carol Voitila.
c) Jorge Mario Bergoglio.
d) João Francisco Signorile.
QUESTÃO 37
Quais foram as duas cidades japonesas que, em
agosto de 1945, no estágio final da Segunda
Guerra Mundial, ficaram conhecidas por terem
sido os primeiros alvos mundiais de bombas
atômicas:
a) Hiroshima e Nagasaki.
b) Tóquio e Nagoya.
c) Sendai e Fukushima.
d) Tóquio e Hokkaido.

“Em meio a um cenário de incertezas, o Banco
Central elevou a projeção para a inflação em
2014 e 2015 no cenário de referência. A
estimativa permanece acima do centro da meta
do governo de 4,5% ao ano. Nesta quinta-feira,
6, o BC divulgou a ata do Copom com explicação
sobre a decisão do Comitê de Política Monetária
de elevar a taxa básica de juros da economia
(Selic) na semana passada, de 11% para 11,25%
ao ano.
(fonte:http://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,bc-eleva-projecao-para-inflacao-em-2014e-2015-na-ata-do-copom,1588827)
Com esse novo aumento da taxa básica de juros
o Banco Central buscou, em especial:
a) Reduzir o consumo e a oferta de crédito
visando o controle da inflação.
b) Tornar mais flexível a taxa de câmbio.
c) Incrementar o investimento interno.
d) Interferir no mercado de ações e assim elevar
os índices da inflação.
QUESTÃO 40
Qual ministro sucedeu Joaquim Barbosa,
assumindo a atual presidência do Supremo
Tribunal Federal, ficando também conhecido
por ter sido o revisor do conhecido processo do
“Mensalão”:
a) Ricardo Lewandowski.
b) Gilmar Mendes.
c) Roberto Barroso.
d) Celso de Mello.

QUESTÃO 38
A pessoa antofóbica é aquela que tem medo de:
a) Flor.
b) Escuridão.
c) Luz.
d) Espelho.
QUESTÃO 39
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