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104 – ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10
questões), Matemática (5 questões), Atualidades (5 questões), Conhecimentos Específicos e
Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o Aplicador da
Sala.
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de
opção.
3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura.
4. Use como rascunho a última folha deste Caderno.
5. A duração total da prova é de 3 horas.
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das
respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS.
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS.
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS:
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta)
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua
resposta não será computada se houver marcação de mais
de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões
rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último
candidato.
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no
site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será
disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões.
CONSEL CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Segundo o opinião do autor, o uso das
tecnologias:

Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 3:
Dependência Tecnológica
Há quem diga que a tecnologia cria transtornos em
nossas vidas: excesso de exposição, déficit de atenção,
relacionamentos superficiais. Eu digo que tudo isso é
mau uso, e o problema é outro, de certa forma até mais
grave, e que pode ser resumido na frase seguinte: eu
tenho mais de vinte anos de educação formal, incluindo
um PhD – e ainda assim seria incapaz de fazer um
lápis, muito menos construir o computador que estou
usando.
A essência do problema é que, graças à tecnologia e
sua transmissão cultural, as conquistas da espécie
humana há muito tempo transcenderam o domínio de
cada indivíduo – o que é ótimo, mas arriscado. Juntos,
alcançamos a lua e além. Mas sozinhos, cada um de
nós detém apenas uma pequena parte das tecnologias
criadas coletivamente por nossa espécie – e, com a
atual desvalorização da ciência e um certo repúdio tolo
por tecnologias, corremos o risco de perder parte do
que conquistamos.
Tecnologias são objetos ou sistemas que ajudam a
resolver problemas. A primeira invenção tecnológica de
nossa espécie, cerca de 3 a 4 milhões de anos atrás, foi
a faca de pedra lascada, que podia ser usada para furar
e rasgar a pele de animais, cortar e picar sua carne, e
esmagar e amassar raízes duras. É uma tecnologia
primitiva de fato, mas que comprovadamente aumenta a
obtenção de calorias dos alimentos e que, somada à
tecnologia seguinte, o uso do fogo para cozinhar,
provavelmente nos libertou da necessidade de passar o
dia inteiro procurando e ingerindo alimentos.
Sem as tecnologias que hoje usamos sem pensar duas
vezes em nossas cozinhas, seria inviável dedicarmos
tantas horas por dia ao aprendizado do conhecimento
acumulado pelas gerações anteriores, muito menos à
geração de novas tecnologias que solucionam nossos
problemas atuais e nos permitem pensar no problema
seguinte.
Ter inigualáveis 16 bilhões de neurônios corticais não
basta. Nosso cérebro atingiu sua configuração atual
cerca de 400 mil anos atrás, mas transformar as
capacidades cognitivas correspondentes em nossas
habilidades maravilhosas atuais continua dependendo
de um processo de aprendizado individual que leva uma
vida inteira, à base de transmissão cultural de
tecnologias acumuladas. Sem isso, talvez uma faca eu
conseguisse fazer - e olhe lá.
É por isso que a ciência (o conhecimento) e a
engenharia (o know-how) precisam ser valorizadas e
cuidadosamente cultivadas, documentadas, e passadas
adiante: para garantir que nossas capacidades
biológicas continuarão gerando as habilidades
intelectuais e tecnológicas das novas gerações.
Herculano-Houzel, Suzana. Colunista do Jornal “Folha de São Paulo”.
Acesso em 21/04/2016. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanaherculanohouzel/2016/04/
1759898-dependencia-tecnologica.shtml

(A) É prejudicial à espécie humana.
(B) Só causa transtornos em nossas vidas.
(C) É responsável pelo déficit de atenção.
(D) São objetos ou sistemas que ajudam a resolver
problemas.
02. O autor no artigo demonstra em relação as
tecnologias um sentimento de:
(A) Pessimismo.
(B) Desconfiança.
(C) Desesperado.
(D) Reflexão.
03. Segundo o autor a primeira
tecnológica inventada pelo homem foi:

ferramenta

(A) A roda.
(B) A faca de pedra lascada.
(C) O fogo.
(D) O computador.
04. Nas alternativas a seguir, há um erro de
colocação pronominal em:
(A) Sempre a quis como namorada.
(B) Recusei a ideia que apresentaram-me.
(C) Os soldados não lhe obedeceram às ordens.
(D) Todos me disseram o mesmo.
05. Preposição é a palavra que estabelece uma
relação entre dois ou mais termos da oração. No
trecho: “(O Rio) não se industrializou, deixou
explodir a questão social, fermentada por mais de
dois milhões de favelados, e inchou, à exaustão,
uma máquina administrativa que não funciona…”, a
preposição a (que está contraída com o artigo a)
traduz uma relação de:
(A) modo
(B) causa
(C) concessão
(D) limite
_____________________________________________
06. Nas alternativas que seguem, há três frases, que
podem estar corretas ou não. Leia-as atentamente e
marque a resposta certa:
I. O seu egoísmo só era comparável à sua feiúra.
II. Não pôde entregar-se às suas ilusões.
III. Quem se vir em apuros, deve recorrer à justiça.
(A) Apenas a frase I está correta.
(B) Apenas a frase II está correta.
(C) Apenas as frases I e II estão corretas.
(D) As três frases estão corretas.
07. A regência verbal estuda a relação que se
estabelece entre os verbos e os termos que os
complementam (objetos diretos e objetos indiretos)
ou caracterizam (adjuntos adverbiais). A regência
verbal está errada em:

(A) Esqueceu-se do endereço.
(B) Não simpatizei com ele.
(C) Aspiro um alto cargo público.
(D) Faltou-me completar aquela página.
08. Entre todas as alternativas a seguir, uma delas
apresenta uso incorreto quanto à regência do verbo
“esquecer”:
(A) Esqueci a fisionomia dela.
(B) Esqueci-me da fisionomia dela.
(C) Esqueceu-se da fisionomia dela.
(D) Esqueci-me a fisionomia dela.
09. Assinale a alternativa correta, considerando que
à direita de cada palavra há um sinônimo.
(A) Emergir = vir à tona; imergir = mergulhar.
(B) Emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do país) .
(C) Delatar = expandir; dilatar = denunciar.
(D) Deferir = diferenciar; diferir = conceder.

isso significa que cada 1 cm no desenho
corresponde a 1.000 cm no tamanho real.
Em uma das páginas desse guia, a distância entre
duas avenidas paralelas é de 150 mm Na realidade,
essas duas avenidas estão a uma distância de:
(A) 150 dm.
(B) 150 m.
(C) 15 km.
(D) 1,5 m.
14. A caixa d’água de uma Escola tem a forma de
paralelepípedo retângulo com as seguintes medidas
internas: 4m de comprimento, 3m de largura e 2m de
altura. A capacidade dessa caixa, em litro é:
(A) 12000
(B) 19400
(C) 20000
(D) 24000

Nesse texto ocorrem as seguintes figuras de
linguagem:

15. Em uma escola de Cabreúva, há 120 alunos na
1.ª série do Ensino Médio, 144, na 2.ª e 60, na 3.ª. Na
Semana Cultural, todos esses alunos serão
organizados em equipes com o mesmo número de
elementos, sem que se misturem alunos de séries
diferentes. O número máximo de alunos que pode
haver em cada equipe é igual a:

(A) Pleonasmo e eufemismo.
(B) Metonímia e eufemismo.
(C) Pleonasmo e polissíndeto.
(D) Pleonasmo e metonímia.

(A) 7.
(B) 12.
(C) 10.
(D) 28.

10. No texto: “É terminantemente proibido animais
circulando
nas
áreas
comuns
a
todos,
principalmente para fazerem suas necessidades
fisiológicas no jardim do condomínio”.

ATUALIDADES
MATEMÁTICA
11. Dez servidores do Setor de Obras da Prefeitura
trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para
atender certo número de pessoas. Se um
funcionário doente foi afastado por tempo
indeterminado e outro se aposentou, o total de dias
que os funcionários restantes levarão para atender
o mesmo número de pessoas, trabalhando uma hora
a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será:
(A) 29.
(B) 30.
(C) 33.
(D) 28.
12. Em uma situação em que um servidor da Câmara
pede emprestado R$ 2.600,00 a juro simples com
uma taxa de 2,5% ao mês, o montante da dívida
ficou em R$ 3.250,00. Baseado nestas informações é
possível afirmar que, em meses, o servidor quitou
esta dívida em:
(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.
13. O primeiro guia de ruas oficial da cidade de
Cabreúva foi feito na escala de 1: 1.000. Ou seja,

16. As “Pedaladas Fiscais” foi um dos temas e
expressões mais usados em 2015 e início de 2016
para justificar o impeachment da Presidente Dilma
Rousseff na Câmara dos Deputados. As “Pedaladas
Fiscais” são, resumidamente:
(A) Práticas que o governo Federal usou para atingir as
metas fiscais, como o atraso de repasses a Bancos
Públicos para pagamentos de benefícios sociais sendo
considerado empréstimo – o que é proibido por lei.
(B) Práticas que o governo Federal deixou de usar para
garantir as pessoas carentes e aos trabalhados acesso
a benefícios sociais, como o Bolsa Família, o Seguro
Desemprego e o “Minha Casa, Minha Vida”.
(C) Práticas que o governo Federal usou como o Caixa
2 para a reeleição da Presidente, como o dinheiro
abastecido por empreiteiras que mantinham contrato
fraudulentos com a Petrobrás.
(D) Práticas que o Governo Federal usou ao desviar
verba pública da Petrobrás para pagamento de políticos
e empresários da Operação Lavajato.
17. O Desastre ocorrido em barragens de mineração
na cidade de Mariana, Minas Gerais, destruiu
diversos distritos das cidades, contaminando o Rio
Doce com dejetos de mineração e levando às
populações dependentes das águas desse rio a
sofrerem desabastecimento de água potável. Sobre
este crime ambiental é INCORRETO afirmar que:

(A) A Mineradora em questão é a Samarco.
(B) A Companhia Vale é uma das sócias da Mineradora
Samarco.
(C) A Vale e a Samarco já realizaram o pagamento das
indenizações para todas as vítimas dos acidentes
restando agora somente a despoluição do Rio Doce.
(D) O desastre ambiental afetou cidades dos estados de
Minas Gerais e do espírito Santo.
18. Em 2015, o então Secretário de Estado da
Educação, Herman Jacobus Cornelis Voorwald,
apresentou uma proposta, que em sua visão,
melhoraria a qualidade das escolas públicas no
estado, o que não foi bem aceito por diversas
comunidades e estudantes. A proposta e a sua
repercussão resultaram:
(A) Novas eleições e o Impeachment da Presidente
Dilma Rousseff.
(B) Reorganização das Escolas por Ciclo e a Ocupação
das Escolas por estudantes.
(C) Votação entre os Professores sobre o bônus ou
aumento salarial.
(D) Reorganização das Escolas e as fraudes na
Merenda Escolar.
19. No último ano, o Estado Islâmico tem atacado
algumas nações do Mundo com atentados
terroristas que tem matado centenas de pessoas. Os
ataques mais recentes do Estado Islâmico foram:
(A) Na França e na Bélgica
(B) Nos Estados Unidos e no Nepal
(C) Na Venezuela e no Equador
(D) Na Inglaterra e na Alemanha.
20. Em 2015, um show especial dos Rolling Stones
selou um marco histórico, chamado como um dos
resquícios da Guerra Fria. Esse show celebrava:
(A) O retorno do Rock in Rio no Brasil.
(B) As comemorações em homenagem aos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro.
(C) A reaproximação entre Estados Unidos e Cuba.
(D) A eleição de Mauricio Macri como Presidente da
Argentina e o fim do Governo de Cristina Kirchner

22. Em se tratando de Internet, todas as afirmativas
estão erradas, EXCETO:
(A) O Internet Explorer pode manter um histórico das
páginas Web visitadas.
(B) Normalmente, para utilizar os recursos da Web,
deve-se utilizar um provedor de acesso à Internet.
(C) Os hiperlinks permitem a navegação na Internet
através de cliques de mouse.
(D) O Internet Explorer não permite modificar o tamanho
das letras de um documento que está sendo exibido.
23. Para imprimir um documento grande visualizado
no Internet Explorer, sabendo previamente a
quantidade de páginas que será impresso, os
comandos a serem utilizados de forma apropriada
seriam a de:
(A) Selecionar a opção Número de páginas do
Editar.
(B) Selecionar a opção Configurar página... do
Arquivo.
(C) Selecionar a opção Visualizar impressão... do
Arquivo.
(D) Selecionar a opção Opções da Internet... do
Ferramentas.

menu
menu
menu
menu

24. Ao clicar F5 na janela do MS Internet Explorer
será carregada para o computador :
(A) uma atualização da página atual.
(B) uma atualização da página inicial.
(C) uma atualização da página anterior.
(D) a cópia atualizada da página anterior.
25. Sobre o Excel é INCORRETO afirmar:
(A) O Excel é utilizado para fazer cálculos, planilhas
eletrônicas, gráficos.
(B) A fabricante do Excel é a empresa Microsoft.
(C) O Excel faz parte do pacote programas chamados
Microsoft Office.
(D) Quando instalamos o Windows, o Excel vem
instalado junto, pois faz parte dos acessórios do
Windows, tais como: Paint, Bloco de Notas, Word Pad,
Windows Explorer.
_____________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
21. Leia as proposições a respeito do Sistema
Operacional Microsoft Windows:
I. Os documentos disponíveis na Internet podem
ser modificados, se forem salvos e editados no
disco rígido local.
II. Além de exibir documentos da Internet, o Internet
Explorer permite editar e modificar documentos do
tipo html.
III. Download e Upload são termos utilizados,
respectivamente, para recuperar informações da
Internet e enviar informações para a Internet.
São verdadeiras as afirmativas:
(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.

26. O Microsoft Word permite mesclar informações
em seu documento principal. Para isto, é necessário
conectar o documento a uma fonte de dados ou a
um arquivo de dados.
É correto afirmar:
(A) A lista de contatos do Outlook não pode ser usada
para selecionar as pessoas para envio de
correspondências pois não é um arquivo de dados
(B) A lista de contatos do Outlook pode ser usada para
selecionar as pessoas para as quais se pretende enviar
uma carta.
(C) Só é possível utilizar a lista de contatos do Outlook
para envio de mala direta se houver acesso à Internet.
(D) Os contatos do Outlook não são organizados em
listas, portanto, não permitem endereçamentos para
envio de correspondências.

27. Uma regra é uma ação que o Microsoft Outlook
2010 executa automaticamente em mensagens de
entrada ou saída com base em condições que o
usuário especificou. As regras que são executadas
na caixa de correio no servidor de e-mail, para
contas que utilizam Microsoft Exchange, são
chamadas de regras:
(A) imap.
(B) remotas.
(C) baseadas em servidor.
(D) de execução remota.
28. A mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Cabreúva deverá ser:
I. Eleita pelos pares em sessão especial para o
primeiro biênio de legislatura;
II. Terão mandatos de dois anos, proibida a
reeleição, para o mandato seguinte, de qualquer de
seus membros para o mesmo cargo;
III. A eleição para a renovação da Mesa, dentro da
mesma Legislatura, realizar-se-á na última Sessão
Ordinária da Sessão Legislativa, considerando os
eleitos empossados em 1º de janeiro do ano
subsequente, cumprindo-se apenas os atos
administrativos de transmissão de cargos.

Entre estas determinações regimentais a correta
está em:
(A) Falar sentado, salvo quando for enfermo, devendo,
nesse caso, requerer ao Presidente a autorização para
falar em pé.
(B) Dirigir-se sempre ao Público, voltado para a Plateia,
salvo quando responder a aparte.
(C) Não usar a palavra sem a solicitar e sem receber
consentimento do Secretário da Mesa Diretora.
(D) Referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo
tratamento de Senhor ou Excelência.
32. No artigo 179 do Regimento da Câmara
Municipal de Cabreúva cita que o Presidente
solicitará ao orador, por iniciativa própria ou
requerimento de qualquer Vereador, que interrompa
o seu discurso, nos seguintes casos:
I – para leitura de requerimento de urgência
especial.
II – para comunicação importante a Câmara.
III – para recepção de visitantes.
IV – para votação de requerimento de prorrogação
da sessão.
V – para atender ao pedido de palavra pela ordem,
para propor questão de ordem regimental.
VI – a pedido do Prefeito.

É (são) CORRETA(s) as afirmações em:
Estão corretas as afirmações presentes em:
(A) I e II apenas.
(B) I e III apenas.
(C) II e III apenas.
(D) I, II e III.
29. Analise as opções abaixo acerca do Word 2007,
e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Pode-se aprimorar um gráfico inserindo uma imagem
(como o logotipo de uma empresa) na área do gráfico.
B) Para excluir o modelo de gráfico do seu computador,
é só clicar no mesmo com o botão direito do mouse e,
em seguida, clicar em Excluir.
C) Para remover rapidamente as linhas de grade do
gráfico, selecione-as, e, em seguida, pressione
DELETE.
D) Se certo tipo de gráfico específico for usado mais
frequentemente, ao criar o gráfico, não é possível definir
o tipo de gráfico como padrão.
30. De acordo com a Lei Orgânica do Município e o
Regimento Interno da Câmara Municipal de
Cabreúva, o prazo da qual o Prefeito e o VicePrefeito, quando no exercício do cargo, poderão
ausentar-se do Município sem a licença da Câmara
Municipal é de no máximo:
(A) 30 dias.
(B) 20 dias.
(C) 15 dias.
(D) 10 dias.

31. No artigo 178 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva estão dispostas as regras
para os debates e uso da Tribuna pelos Vereadores.

(A) I, III, IV, V e VI.
(B) I, II, IV e V.
(C) II, III, IV, V e VI.
(D) I, II, III, IV e V.
33. No artigo 180 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva é definido o termo aparte
que é definido como:
(A) Interrupção do orador para indagação ou
esclarecimentos relativo à matéria em debate.
(B) O ato de complementar a discussão através do qual
o Plenário manifesta a sua vontade a respeito da
rejeição ou da aprovação da matéria.
(C) Pronunciamento de um Vereador sobre os motivos
que o levaram a manifestar-se contra ou favoravelmente
à matéria votada.
(D) Toda manifestação do Vereador em Plenário feita
em qualquer fase da sessão, para reclamar o não
cumprimento de formalidade regimental ou suscitar
dúvidas quanto à interpretação do regimento.
34. No Regimento da Câmara de Cabreúva, no artigo
183 define-se que o encerramento da discussão darse-á:
I. por inexistência de solicitação da palavra.
II. pelo decursos dos prazos regimentais.
III a requerimento de qualquer Vereador, mediante
deliberação do Plenário.
IV. por aclamação popular.
Estão corretas as prerrogativas encontradas em:
(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, III e IV.

35. O artigo 200 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva trata do Veto. Se o veto do
Prefeito for rejeitado pelo Plenário da Câmara, o
projeto
será
reenviado
ao
Prefeito,
para
promulgação dentro do prazo de:
(A) 10 (dez) dias.
(B) 8 (oito) dias.
(C) 48 (quarenta e oito) horas.
(D) 24 (vinte e quatro) horas.
36. As Leis de iniciativa privativa do Poder
Executivo, segundo o artigo 214 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Cabreúva,
estabelecerão, EXCETO:
(A) O Pacote de Ajuste Fiscal.
(B) O plano Plurianual.
(C) Os orçamentos Gerais Anuais
(D) As Diretrizes Orçamentárias.
37. De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica do
Município de Cabreúva, a partir da 16ª legislatura
terá o número de Vereadores fixado em:
(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 09
38. . A mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Cabreúva deverá ser:
I. Eleita pelos pares em sessão especial para o
primeiro biênio de legislatura;
II. Terão mandatos de dois anos, proibida a
reeleição, para o mandato seguinte, de qualquer de
seus membros para o mesmo cargo;
III. A eleição para a renovação da Mesa, dentro da
mesma Legislatura, realizar-se-á na última Sessão
Ordinária da Sessão Legislativa, considerando os
eleitos empossados em 1º de janeiro do ano
subsequente, cumprindo-se apenas os atos
administrativos de transmissão de cargos.
São CORRETAS as afirmações em:
(A) I, II e III.
(B) I e III apenas.
(C) II e III apenas.
(D) I, e III apenas.
39. A Lei Orgânica do Município de Cabreúva NÃO
poderá ser emendada mediante a proposta:
(A) Do Senhor Prefeito.
(B) De um quinto, no mínimo dos membros da Câmara.
(C) Pelos cidadãos, mediante iniciativa popular
assinada, no mínimo, por um por cento dos eleitores.
(D) Por metade dos membros da Câmara.

40. Para a tramitação de projetos de lei de iniciativa
popular, exige-se para seu recebimento a
identificação dos assinantes mediante lançamento:

(A) de nome por extenso e legível, assinatura e
indicação do número do CPF.
(B) de nome por extenso e legível, assinatura e
indicação do número do RG e do CPF.
(C) de nome por extenso e legível, assinatura e
indicação do número do título, zona e seção eleitoral.de
(D) nome por extenso e legível e indicação do número
do título, zona e seção eleitoral.

BOA SORTE!

