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106 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA
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
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a
05.
É preciso enfrentar o problema da Previdência
Paulo Tafner e Fábio Giambiagi são dois especialistas
em Previdência com opiniões parecidas sobre a MP
664. A regra, parte do ajuste fiscal, ganhou emenda na
Câmara e vai acabar aumentando os gastos
previdenciários. É preciso abandonar a MP 664 e
discutir uma reforma da Previdência, enfrentar o
problema de frente.
Parte do pacote de ajuste, a Medida Provisória 664 é
aquela que muda a regra da pensão por morte, hoje
vitalícia. Ela propõe criar limites de idade e de tempo
para o recebimento da pensão. Haverá faixas para
escalonar o benefício. Os viúvos menores de 44 anos
receberão parte do benefício por um tempo; acima
dessa idade, a pensão continua vitalícia. A ideia é
modernizar a regra, deixá-la próxima ao de outros
países do mundo. Os jovens têm capacidade de se
recuperar da perda do cônjuge e voltar a produzir.
A mudança não traria grandes perspectivas de cortes,
que diminuíram após as mudanças feitas na Câmara.
Mantiveram as faixas de idade, mas o pagamento do
benefício continuaria integral. O problema maior,
contudo, foi a emenda que na prática acaba com o
Fator Previdenciário.
O dispositivo não é bom; nasceu como solução
temporária, em 1999, após o Congresso recusar a
proposta de idade mínima para a aposentadoria. Mas,
para substituí-lo, é preciso uma proposta de reforma
da Previdência que estabeleça, entre outras coisas, a
idade mínima, regra que no mundo apenas Brasil,
Argélia e Egito não têm.
Conversei com dois especialistas em Previdência no
meu programa na GloboNews. Giambiagi disse que,
pensando em seus filhos, nos próximos 30 anos, a
melhor coisa é não aprovar a MP. Tafner reforçou que
a reforma da Previdência é uma discussão que não
pode mais ser adiada. Senão for feita, deixaremos
como legado uma tragédia econômica para as
próximas gerações, como aconteceu com a Grécia.
Nas próximas décadas, o país vai envelhecer
rapidamente. As transformações demográficas serão
tão intensas que não é mais possível adiar essa
discussão.
- Leitão, Miriam. Artigo publicado do Blog do Jornal “O
Globo”. Rio de Janeiro, 22/05/2015. Disponível em:
http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/epreciso-enfrentar-problema-da-previdencia567154.html
01. Segundo o texto, é possível afirmar que:
(A) O Brasil deve modernizar a regra previdenciária,
deixa-la próxima de outros países do Mundo como a
Grécia, Argélia e Egito.
(B) A MP 664 garante o direito de viúvos de terem a
pensão por morte vitalícia.
(C) As mudanças propostas pela Câmara sugere a
adoção de uma idade mínima para a aposentadoria.
(D) O fator previdenciário nasceu com uma solução
definitiva para resolver a crise econômica do país.

02. Das afirmações a seguir, a que NÃO
corresponde a menções realizadas no texto é:
(A) Paulo Tafner afirmou a Miriam Leitão que
pensando em seus filhos, nos próximos 30 anos, a
melhor coisa é não aprovar a MP.
(B) A MP 664 fez parte do pacote apresentado pelo
Governo para o Ajuste Fiscal.
(C) Miriam Leitão defende uma Reforma da
Previdência, como a adoção da idade mínima para a
aposentadoria.
(D) Miriam Leitão afirma que os jovens viúvos têm
capacidade de superar a morte de suas cônjuges e
voltar a produzir sem a necessidade de depender das
pensões deixadas pelas esposas.
03. Quanto ao Fator Previdenciário, segundo o
texto é possível afirmar:
(A) Que o Congresso quer mantê-lo fazendo os
ajustes para tornar a regra mais moderna e próxima
de outros países.
(B) Foi uma solução temporária, mediante a recusa do
Congresso em fixar idade mínima para aposentadoria.
(C) Que através de uma emenda o Congresso quis
manter o fator por mais tempo.
(D) É a solução mais adequada para um país onde a
expectativa de vida tem aumentado a cada ano e não
há recursos suficientes para bancar os benefícios para
todos.
04. De acordo com a opinião da autora do artigo, a
Reforma Previdenciária deve ser:
(A) Adiada, pois o país vai envelhecer rapidamente.
(B) Discutida e adiada por conta das transformações
demográficas que serão intensas.
(C) Discutida e não pode ser adiada, pois o país vai
envelhecer rapidamente.
(D) Aprovada sem as emendas sugeridas pelo
Congresso.
05. A citação das opiniões de Paulo Tafner e Fábio
Giambiagi foi usada como argumento de:
(A) Discordância das diversas opiniões sobre a
temática.
(B) Concordância da opinião do Congresso e do
Governo.
(C) Apoio as reflexões e da abordagem feita por
Miriam Leitão.
(D) Divergentes ao mostrar o apoio que os dois
especialistas sobre uma mesma ideia.
06. Os sinais de pontuação são recursos gráficos
próprios da linguagem escrita. Embora não
consigam reproduzir toda a riqueza melódica da
linguagem oral, eles estruturam os textos e
procuram estabelecer as pausas e as entonações
da fala. A alternativa em que o acento indicativo de
crase não procede é:
(A) Tais informações são iguais às que recebi ontem.
(B) Perdi uma caneta semelhante à sua.
(C) A construção da casa obedece às especificações
da Prefeitura.
(D) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de
uma só vez.

07. Dá-se o nome de Regência à relação de
subordinação que ocorre entre um verbo (ou
nome) e seus complementos. Ocupa-se em
estabelecer relações entre as palavras, criando
frases não ambíguas, que expressem efetivamente
o sentido desejado, que sejam corretas e classes.
Das sentenças abaixo só não há erro de regência
em:
(A) Custa-me muito entender as tuas evasivas.
(B) Não os obedecemos, enquanto foram
presunçosos.
(C) Que horas você telefonou?
(D) Informei-lhe do acontecido durante a Assembleia.

MATEMÁTICA
11. Um grupo composto por 12 servidores,
trabalhando 10 horas por dia, realiza uma obra em
45 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de
trabalho, se esse grupo fosse constituída por 15
servidores, e a carga horária de trabalho fosse de
8 horas por dia, a mesma obra seria realizada em:
(A) até 42 dias
(B) 43 dias
(C) 44 dias
(D) 45 dias

08. Para preencher de modo a obedecer as regras
ortográficas e gramaticais, indique a alternativa
que completa corretamente as lacunas das frases:

12. Um servidor Público solicitou ao Sindicato um
empréstimo de R$ 3.000,00 para pagar depois de 5
meses, à taxa de 3% ao mês, no regime de juro
simples. Ao fim desse período, esse Servidor
deverá pagar, de juro:

I - Se nos ....... a fazer um esforço conjunto,
teremos um país sério.
II - .......o televisor ligado, para te informares dos
últimos acontecimentos.
III - Não havia programa que .......o povo, após o
último noticiário.

(A) R$ 45,00.
(B) R$ 90,00.
(C) R$ 180,00.
(D) R$ 450,00

(A) propormos - Mantenha - entretesse
(B) propusermos - Mantém - entretesse
(C) propormos - Mantém - entretivesse
(D) propusermos - Mantém – entretivesse
09. Advérbio é a classe gramatical das palavras
que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro
advérbio. Raramente modifica um substantivo. É a
palavra invariável que indica as circunstâncias em
que ocorre a ação verbal. Neste sentido, Observe
as palavras:
I. Hoje.
II. Aqui.
III. Rapidamente.
IV. Bastante.
V. Com certeza.
Classificam-se, respectivamente, como:
(A) advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e
afirmação.
(B) advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação
e negação.
(C) advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e
intensidade.
(D) advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e
dúvida.
10. Os advérbios de modo, em sua maioria, são
terminados pelo sufixo - mente. Os advérbios em
“mente” das alternativas designam a mesma
circunstância, exceto em:
(A) Os soldados combateram estoicamente até a
morte.
(B) Os fiscais sugeriram ironicamente que os
candidatos fossem submetidos a um outro exame.
(C) Possivelmente haverá uma nova oportunidade.
(D) No momento da discussão, alguns convidados
saíram sutilmente sem se despedirem.

13. A torneira de um estacionamento de veículos
está com vazamento que faz com que as perdas
sejam de aproximadamente 300 ml por dia.
Considerando um mês de 30 dias, é correto afirmar
que, se esta torneira não for consertada, a
quantidade total de água desperdiçada ao final
desse mês será, em litros, igual a:
(A) 0,09
(B) 0,9
(C) 9
(D) 0,3
___________________________________________
14. Na casa de uma família de Cabreúva, moram
Geraldo, sua esposa e seus dois filhos e a água é
utilizada de forma racional, com um consumo
médio diário de 0,15 m³ por pessoa. Na residência
vizinha, utiliza-se a mangueira de água para
“varrer” a calçada e, em apenas 15 minutos, 240
litros de água são desperdiçados. Esse
desperdício representa, do consumo médio diário
de toda a família de Geraldo:
(A) 1/4.
(B) 1/3.
(C) 2/5.
(D) 3/5.
15. Cabreúva pretende desapropriar uma área para
fazer uma praça. As medidas oficiais apontam
comprimento de 25 m e largura 5 m. Isso equivale
a dizer que a área e o perímetro e a área deste
terreno é de:
(A) A= 100m², P= 50m
(B) A= 150 m², P= 60m
(C) A= 125 m², P= 60 m
(D) A= 120 m², P= 50 m

ATUALIDADES
16. Após desdobramentos da Operação Lava jato,
políticos com foro privilegiado foram citados no
esquema de corrupção na Petrobrás e o juiz
Federal Sérgio Moro foi obrigado a remeter ao
Supremo Tribunal Federal parte dos processos
onde essas personalidades são citadas. O Ministro
do STF responsável pelos andamentos desses
políticos com foro privilegiado é:
(A) Marco Aurélio Melo
(B) Joaquim Barbosa
(C) Teori Zavascki
(D) Ricardo Lewandowski

20. Apesar da meta do Governo Federal de 4,5%
com teto máximo de 6,5% a Inflação em 2015
ultrapassou o teto da meta do Banco Central.
Segundo economistas, os preços administrados
pelo Governo foram os principais causadores da
alta, como a tarifa de energia elétrica, o preço da
gasolina e a taxa de água e esgoto. A inflação em
2015, segundo o IPCA (Ìndice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo) foi de:
(A) 10,67%.
(B) 10,71%.
(C) 9,58%.
(D) 20,32%.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

17. Após diversos estudos, comprovou-se
cientificamente que o surto de Microcefalias que
se espalhou pelo Brasil tinha como responsável o
mosquito transmissor da dengue conhecido como
Aedes Aegypti. Ficou comprovado que a causa da
microcefalia era a transmissão da mãe para o bebê
a partir da picadura do mosquito que por sua vez
transmitia a sua vítima o vírus:
(A) H1N1
(B) Da Dengue
(C) HIV
(D) Zika.
18. Regiões dos estados de Minas Gerais e do
Espírito Santo foram afetadas devido a um
acidente ambiental de grande proporções,
considerado o maior desastre ambiental do país.
Este acontecimento é derivado:
(A) Das fortes cheias do Rio Doce em Mariana e das
enchentes e alagamentos em Bento Rodrigues.
(B) Da profunda seca no Rio São Francisco que fazem
com que populações ribeirinhas sofram com a falta
d’água.
(C) Desmoronamento da Represa de Fundão,
lançando resíduos de mineração no Rio Tietê.
(D) Desmoronamento da Barragem de Fundão, da
Mineradora Samarco, lançando lama e resíduo de
mineração em toda a extensão do Rio Doce e
desembocando no litoral capixaba.
19. Em 20 de março de 2016, após quase 90 anos
de relações rompidas devido a Guerra Fria e sob
intermediação do Papa Francisco, dois países
retomam as relações diplomáticas em um encontro
histórico. Os países e seus respectivos
presidentes personagens da história são:
(A) Estados Unidos com Barack Obama e Cuba com
Fidel Castro.
(B) Estados Unidos com Hillary Clinton e Venezuela
com Nicolas Maduro.
(C) Argentina com Mauricio Macri e Inglaterra com a
Rainha Elisabeth II.
(D) Cuba com Raul Castro e Estados Unidos com
Barack Obama.

21. A completa exclusão de um arquivo sem a
necessidade de se passar pela lixeira na
configuração original do Windows XP, ocorre
quando
a
opção
EXCLUIR
é
utilizada
simultaneamente com a tecla:
(A) Crtl.
(B) Del.
(C) Shift.
(D) Alt.
22. Este item do computador que não é provido
por bateria é responsável por mantê-lo
funcionando mesmo com a ausência total e
temporária de energia elétrica. Estamos citando:
(A) A placa-mãe.
(B) O desfragmentador.
(C) Do processador.
(D) Do nobreak.
23. Nas apresentações preparadas no BrOffice
(Impress) são utilizadas a transição de slides
através do menu .......... enquanto no Word é feita
no menu .......
As lacunas se completam de modo adequado em:
(A) Apresentações de slides e Apresentações.
(B) Apresentação de slides e Apresentações.
(C) Apresentações e Exibir.
(D) Apresentação de slides e Apresentação de Slides.
24. Hoje em dia existem programas que são
capazes de capturar e armazenar as teclas
digitadas pelo usuário no teclado de um
computador, facilitando ataques virtuais. Das
opções abaixo a que representa este tipo de
ameaça é:
(A) Spam.
(B) Scam.
(C) Keyloggers.
(D) Trojan.

25. No Windows XP Profissional, o acesso total de
um computador a outro remotamente localizado,
via conexão de internet ou de rede pode ser feito
por meio de:
(A) Contas de usuário.
(B) Linha telefônica, apenas.
(C) Área de Trabalho Remota.
(D) Opções de acessibilidade.
26. Sobre os conceitos de utilização da Internet e
correio eletrônico analise as afirmações a seguir:
I. A URL digitada na barra de Endereço é usada
pelos navegadores da Web (Internet Explorer,
Mozilla e Google Chrome) para localizar recursos e
páginas
da
Internet.
Exemplo:
http://conselconcursos.com.br
II. Download significa descarregar ou baixar; é a
transferência de dados de um servidor ou
computador remoto para um computador local.
III. Upload é a transferência de dados de um
computador local para um servidor ou computador
remoto.
IV. Anexar um arquivo em mensagem de e-mail
significa movê-lo definitivamente de máquina
local, para envio a um destinatário, com endereço
eletrônico.
Estão corretas apenas as afirmativas:
(A) I, II, III, IV.
(B) I, II.
(C) I, II, III.
(D) I, III, IV.

de Entrada, Caixa de Saída e Itens Enviados. Um email recebido é imediatamente respondido pelo
usuário e, em seguida, enviado para o destinatário.
As pastas em que encontram-se, respectivamente,
o e-mail recebido e sua resposta são:
(A) Caixa de Entrada e Itens Enviados.
(B) Caixa de Entrada e Itens Excluídos.
(C) Itens Enviados e Caixa de Entrada.
(D) Itens Enviados e Caixa de Saída.
30. Na fonte do gabinete, os cabos de energia são
diferenciados pela cor onde o fio neutro apresenta
a cor:
(A) Branco.
(B) Preto.
(C) Amarelo.
(D) Azul.
31. No artigo 178 do Regime Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva estão dispostas as regras
para os debates e uso da Tribuna pelos
Vereadores.
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.

27. O Linux é um sistema operacional com base na
plataforma Unix e se difundiu como uma
alternativa
aos
sistemas
operacionais
proprietários, a um custo mais atraente. O
escalonador do Linux utiliza a tecnologia timesharing, que consiste em controlar e dividir a (o):

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:

(A) Capacidade de processamento dos processos em
pedaços estanques.
(B) Memória do computador entre processos de
entrada e saída de dados.
(C) Uso de tempo do processador entre os processos
em execução.
(D) Uso dos canais de tráfego interno da CPU entre os
processos críticos.

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.

28. No Microsoft Office Excel 2007, para calcular a
média dos valores contidos no intervalo de células
A1 a A4 dentro de uma planilha, é necessário
utilizar a função MÉDIA com o seguinte formato:
(A) MÉDIA(A1,A4)
(B) MÉDIA(A1^A4)
(C) MÉDIA(A1&A4)
(D) MÉDIA(A1:A4)
29. O Outlook é um serviço de e-mail pessoal e
gratuito disponibilizado pela Microsoft. No
OUTLOOK 2007, os e-mails encontram-se
organizados em pastas, como, por exemplo, Caixa

Estão corretas as afirmações presentes em:
(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 Interno da Câmara de Cabreúva,
no artigo 183, defini-se que o encerramento da
discussão dar-se-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 Projeto 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.
(D) de nome por extenso e legível e indicação do
número do título, zona e seção eleitoral.

BOA SORTE!

