CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019

CÓD 102 - AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua
Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), Conhecimentos Específicos
(10 questões) e Atualidades (5 questões),
Verifique se o Caderno tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA.
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de
inscrição e o cargo de opção.
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura.
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES..
5. A duração total da prova é de 2 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 a FOLHA DE
RESPOSTAS.
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS:
1 - Use apenas caneta esferográfica (tinta azul ou preta)
resposta
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente
solicitada em cada questão;
3 - 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.
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou
rasurada.
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
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, onde também será disponibilizado um
exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Assinale a alternativa que apresenta as
palavras que completam a frase a seguir
adequadamente:
"A ___________ de um conflito armado na
Venezuela provoca uma grande _________ na
fronteira com o Brasil e a deixa ___________
quanto ao futuro."
(A) espectativa - tensão – exitante
(B) espectativa - tenção – hesitante
(C) expectativa - tensão – hesitante
(D) espectativa - tenção – exitante
_______________________________________
02. Todas as frases a seguir têm palavras
acentuadas corretamente com exceção da
alternativa:
(A) Brasília é o único lugar que não gostaria de
morar.
(B) Domingo vou à feira comprar pêixe e batatas
para fazer aquela moqueca.
(C) Adoraria de saber o porquê de tanto jiló e
brócolis no meu prato.
(D) O sétimo colocado no concurso será
nomeado a partir da última quinta-feira do mês
que vem.
_______________________________________
03. A divisão silábica é
adequadamente na alternativa:

apresentada

(A) Cultuava: Cul – tua – va
(B) Enigmático: E – ni – gmá – ti – co
(C) Entoação: En – toa – ção
(D) Grécia: E – gíp – cio - o
_______________________________________
04. Há erro de pontuação na frase:
(A) Era do conhecimento de todos o horário do
concurso, mas, alguns se atrasaram.
(B) O horário do concurso era do conhecimento
de todos; alguns se atrasaram, porém.
(C) Todos conhecem o horário do concurso; não
se atrasem, pois.
(D) Todos conhecem o horário do concurso,
portanto não se atrasem.
_______________________________________
05. Assinale a frase cujas palavras
sublinhadas sejam substantivo e pronome,
respectivamente:
(A) A sacola de crochê é dela.
(B) A Itália é um país muito bonito.
(C) Comente sobre tudo o que lhe perguntar.

(D) As servidoras estão revoltadas.
_______________________________________
06. No período: "Talvez os Vereadores
antevejam uma solução para o problema",
indique o modo e o tempo do verbo.
(A) subjuntivo - presente
(B) indicativo - pretérito perfeito
(C) subjuntivo - futuro
(D) indicativo – passado
_______________________________________
07. Assinale a alternativa que se encontra na
voz reflexiva:
(A) Antigamente contavam-se muitas anedotas.
(B) O rapaz feriu-se com o objeto pontiagudo.
(C) Os músicos foram aplaudidos pela plateia.
(D) Os mantimentos foram repostos conforme a
demanda.
_______________________________________
08. A alternativa cuja palavra apresenta o
encontro vocálico Tritongo é apresentada em:
(A) Atuou
(B) Companhia
(C) Bilhões
(D) Iguais
_______________________________________
09. Na frase: “Durante a fiscalização, todos os
produtos sem comprovação de origem e nota
fiscal são confiscados e armazenados no
depósito da Receita Federal” a palavra
sublinhada é sinônima de:
(A) Ganhados
(B) Trocados
(C) Apreendidos
(D) Doados
_______________________________________
10. No período “Os grandes centros urbanos
estão congestionados e em processo de
deterioração agudizado pelo crescimento
econômico dos últimos anos”, o termo em
destaque pode ser corretamente substituído
sem que seja alterado o sentido do trecho,
por:
(A) Intensificado
(B) Determinado
(C) Modificado
(D) Causado
_______________________________________

MATEMÁTICA

encontrado, pode-se afirmar que há no
almoxarifado o seguinte número de pastas:

11. A Prefeitura encaminhou a Câmara
Municipal um projeto de Lei desapropriando
um terreno para a construção de uma escola.
O terreno tem formato retangular com 25
metros de comprimento e 5 metros de largura.
Baseado nessas informações é correto
afirmar que a área desse terreno mede:

(A) 4035
(B) 4305
(C) 5034
(D) 5304
_______________________________________

2

(A) 125 m
(B) 120 m2
(C) 150 m2
(D) 100 m2

______________________________________________________________

12. A Prefeitura, através da Companhia de
Abastecimento de Água e Esgoto, implantará
em um bairro da periferia da cidade um novo
reservatório para armazenamento de água
potável. Este reservatório tem o formato de
um paralelepípedo, conforme a imagem a
seguir:

15. Na expressão composta por três vezes
meia dezena, mais uma dúzia, mais meia
centena dividido por 7 é igual a:
(A) 7
(B) 11
(C) 10
(D) 70
_______________________________________
16. O antecessor do sucessor do número
natural 3586 é:
(A) 3587
(B) 3585
(C) 3586
(D) 6853
_______________________________________
17. Um problema consiste em descobrir um
número cujo dobro, subtraindo-se 2 resulte no
resultado da raiz quadrada de 144. O número
desse problema é:

A
capacidade
máxima
reservatório será de:

desse

novo

(A) 180 m³
(B) 450 m³
(C) 550 m³
(D) 900 m³

______________________________________________________________

13. Os resultados respectivamente da raiz
quadrada de 16 e da potenciação de 6 ao
quadrado é:
(A) 32 e 36
(B) 256 e 36
(C) 4 e 36
(D) 4 e 12
_______________________________________
14. Os processos de uma Câmara Municipal
do interior de São Paulo são identificados
com pastas com o brasão do Munícipio e
campos para preenchimento. Ao auxiliar no
serviço de Controle de Estoque, o Agente de
Apoio Administrativo encontrou as pastas na
seguinte disposição: 4 caixas fechadas com
1000 cada, 3 pacotes com 10 unidades cada e
5 pastas avulsas. Diante do que foi

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
_______________________________________
18. Um ônibus escolar percorre todos os dias
o mesmo trajeto. Se em um mês com 30 dias
esse ônibus percorreu um total de 12.000 km,
a distância, em metros, que ele percorre
diariamente é de:
(A) 400
(B) 4.000
(C) 40.000
(D) 400.000
_______________________________________
19. Um morador da cidade de Cássia dos
Coqueiros, obedecendo à recomendação
médica, caminha um percurso todos os dias
que leva o tempo de 1 hora, 40 minutos e 30
segundos. Considerando que ele pratica este
exercício 5 vezes por semana, é correto
afirmar que gasta semanalmente, em
segundos, um total de:

(A) 6030 segundos
(B) 30150 segundos
(C) 42630 segundos
(D) 43780 segundos
_______________________________________
20. Em um estabelecimento público tem uma
máquina copiadora que faz 30 cópias por
minuto. Por recomendação da Assistência
Técnica essa máquina só pode funcionar, no
máximo, duas horas por dia. Para essa
máquina fazer 18.000 cópias, são necessários
pelo menos:
(A) 4 dias
(B) 5 dias
(C) 6 dias
(D) 8 dias
_______________________________________

ATUALIDADES
21. Em março de 2019 o Brasil viu uma
tragédia se repetir em uma Escola: dois
jovens, um de 17 e outro de 25 anos atacou
uma escola e com o uso de uma arma de fogo
e de uma machadinha fizeram pelo menos
sete vítimas fatais no local e deixaram onze
vítimas feridas além do assassinato do tio de
um deles minutos antes do ataque. Apesar do
impacto, esse não foi o primeiro caso desse
tipo de violência em nosso país e discussões
acerca da motivação dos ataques permearam
os noticiários e as redes sociais em busca de
respostas: bullying, jogos de vídeo game,
controle de venda de armas, falta de
segurança nas escolas, etc. foram alguns dos
temas abordados. Essa tragédia se deu:
(A) Na Escola Estadual Raul Brasil em Suzano –
SP
(B) Na Escola Municipal Tasso da Silveira em
Realengo – RJ
(C) No Centro Municipal de Educação Infantil
Gente Inocente em Janaúba – MG
(D) Colégio Estadual João Manoel Mondrone em
Medianeira - PR
_______________________________________
22. Em fevereiro de 2019 deputados federais e
senadores tomaram posse para a nova
legislatura e a mesas diretivas das duas
casas, Câmara e Senado, foram eleitas para
um mandato de dois anos. Das eleições entre
os pares, foram eleitos Presidentes da
Câmara de Deputados e Senado Federal,
respectivamente:
(A) Cauê Macris e Janaína Paschoal.
(B) Davi Alcolumbre e Renan Calheiros.

(C) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre.
(D) Sérgio Moro e Damares Alves.
_______________________________________
23. Em fevereiro de 2019 o Governo Federal
encaminhou ao Congresso a proposta da
Reforma da Previdência, proposta esta que
visa economizar até um trilhão de reais nos
próximos anos e equalizar o déficit
orçamentário causado pelas aposentadorias
precoces, os privilégios de algumas classes
do serviço público e o aumento da
expectativa de vida da população. Segundo
essa primeira proposta apresentada, após o
período de transição e os casos especiais, a
aposentadoria poderá ser concedida (pela
regra geral) após a idade mínima de:
(A) 65 anos para homens e mulheres.
(B) 65 anos para homens e 60 anos para as
mulheres.
(C) 65 anos para homens e 62 anos para as
mulheres.
(D) 62 anos para homens e 58 anos para as
mulheres.
_______________________________________
24. Em 11 de dezembro de 2018, um homem
identificado
como
Euler
Fernando
Grandolpho, de 49 anos, adentrou em uma
Igreja e após matar cinco pessoas e deixar
mais quatro feridas, cometeu suicídio. Esse
episódio aconteceu em uma importante
cidade brasileira, na Catedral de:
(A) Suzano – SP
(B) Campinas – SP
(C) Brumadinho – MG
(D) Aparecida - SP
_______________________________________
25. Em 07 de dezembro de 2018, o Programa
“Conversa com Bial” da Rede Globo de
Televisão exibiu uma série de entrevistas com
mulheres que faziam graves denúncias de
assédio e abuso sexual contra uma
importante personalidade brasileira. Na
ocasião as denúncias eram contra:
(A) O ator José Mayer.
(B) O apresentador José Luiz Datena.
(C) O médium João de Deus.
(D) O deputado Jean Wyllys.
_______________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. De acordo com o §2º do artigo 7º da Lei
Orgânica do Município de Cássia dos
Coqueiros, o número de Vereadores para

cada legislatura deverá ser, respeitando a
Constituição Federal:
(A) 9
(B) 7
(C) 11
(D) 8
_______________________________________
27. De acordo com o Artigo 32 da Lei
Orgânica do munícipio de Cássia dos
Coqueiros, as reuniões ordinárias da Câmara
Municipal acontecerão sempre:
(A) Todas as quartas-feiras às 20h, exceto nos
períodos de recesso.
(B) Todas as primeiras e terceiras quartas feiras
do mês às 20h, exceto nos períodos de recesso.
(C) Todas as segundas e terceiras quartas feiras
do mês às 19h, exceto nos períodos de recesso.
(D) Todas as primeiras e terceiras quartas feiras
do mês às 19h.
_______________________________________
28. Segundo o Artigo 26 da Lei Orgânica do
Município de Cássia dos Coqueiros para ser
declarada aberta uma sessão da Câmara
Municipal é necessária a presença:
(A) Da maioria absoluta dos membros da Câmara
Municipal.
(B) De no mínimo, um terço dos seus membros.
(C) Com metade mais um dos membros da
Câmara Municipal.
(D) Com qualquer número de Vereadores em
segunda chamada, meia hora após a primeira.
_______________________________________
29. São funções do Agente
Administrativo, EXCETO:

de

Apoio

(A) Redigir correspondência interna e externa.
(B) Pesquisar arquivos de leis.
(C) Cuidar do arquivamento e da manutenção
dos arquivos e documentos.
(D) Controlar o estoque de material de limpeza,
bem como gêneros alimentícios.
_______________________________________
30. Nas funções administrativas de:

de

31. De acordo com o Art. 4º do Regimento
Interno, a Câmara Municipal de Cássia dos
Coqueiros, instalar-se-á no dia 1º de janeiro
de cada Legislatura, em Sessão Solene,
independente de número de vereadores, sob a
presidência do:
(A) Vereador mais votado dentre os presentes.
(B) Vereador com maior idade.
(C) Vereador com mais mandatos.
(D) Prefeito.
_______________________________________
32. De acordo com o Art. 23 do Regime
Interno da Câmara de Cássia dos Coqueiros, a
responsabilidade
de:
admitir,
demitir,
promover os funcionários da Câmara,
conceder-lhes férias, licenças, gratificações e
abono de faltas são parte das atribuições:
(A) Do Departamento de Recursos Humanos.
(B) Do Presidente da Câmara Municipal.
(C) Do Prefeito.
(D) Da Mesa Diretora da Câmara.
_______________________________________
33. De acordo com o §1º do Artigo 311 do
Regimento Interno da Câmara de Cássia dos
Coqueiros, todos os serviços da Secretaria
Administrativa
serão
dirigidos
e
disciplinados:
(A) Pela Mesa Diretora, que contará com auxílio
dos Agentes de Apoio Administrativo.
(B) Pelo Presidente da Câmara Municipal, que
contará com o auxílio dos Secretários.
(C) Pelo Diretor da Câmara, que contará com o
auxílio dos Assessores Parlamentares.
(D) Chefe de Gabinete da Presidência da
Câmara, que contará com o auxílio de todos os
servidores lotados naquela repartição.
_______________________________________
34. De acordo com o Artigo 312 do Regimento
Interno da Câmara de Cássia dos Coqueiros, o
acervo histórico e paisagístico da Câmara
Municipal de Cássia dos Coqueiros ficará sob
guarda:

I. Protocolar
II. Selecionar
III. Classificar
IV. Registrar
V. Arquivar
São atribuições do Agente
Administrativo os elencados em:

(A) I, II, III, IV e V.
(B) Somente I, IV e V.
(C) Somente II, III, IV e V.
(D) Somente I e V.
_______________________________________

Apoio

(A) Do Presidente da Mesa, que se
responsabilizará pela sua conservação.
(B) Da Secretaria Administrativa, que ficará
responsável pela sua disponibilidade, empréstimo
e conservação.

(C) Do Diretor da Câmara, que designará um
Agente de Apoio Administrativo que será
responsável pela sua conservação.
(D) Do Departamento de Proteção e Preservação
Histórica de Cássia dos Coqueiros, sob comando
do Presidente da Câmara.
_______________________________________
35. Das funções descritas a seguir:
I. Executar trabalhos de digitação
datilografia;
II. Preencher requerimentos;
III. Providenciar documentação;
IV. Pesquisar arquivos de leis;
V. Registrar leis e decretos.

e

São funções, de acordo com o Edital, do
Agente de Apoio Administrativo, os elencados
em:
(A) Somente II, III, IV e V.
(B) Somente III, IV e V.
(C) Somente I e II.
(D) I, II, III, IV e V.
_______________________________________

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
36. Na configuração padrão do sistema
operacional Windows 10 os atalhos podem
ser utilizados para várias finalidades. Os
atalhos podem ser:
(A) Identificados facilmente, pois seus ícones
possuem uma seta no canto inferior esquerdo.
(B) Colocados em diversos locais do Windows,
como na Área de Trabalho, mas não podem ser
inseridos dentro de pastas.
(C) Utilizados para acessar arquivos e
programas, com exceção para endereços da
Internet que não são permitidos.
(D) Com exceção da Barra de Tarefas, podem
ser colocados em qualquer local do Windows.
_______________________________________
37. Uma solução rápida e prática para enviar
um e-mail para um grupo de quinze pessoas,
de modo que nenhum componente do grupo
possa descobrir quem são os demais
membros é o uso:
(A) Cadastrar contatos fictícios com os e-mails de
todos os destinatários.
(B) Colocar toda a lista de destinatários como
Cco.
(C) colocar toda a lista de destinatários como Cc.
(D) Criptografar a lista de destinatários do e-mail.
_______________________________________

38. Fazer backup é uma forma de proteção e
segurança de dados e arquivos. Com relação
aos tipos de backup, é correto afirmar que o
Backup Incremental:
(A) É a cópia de segurança na qual são copiados
somente os arquivos alterados depois do último
backup.
(B) Copia todos os arquivos do sistema
operacional, informando aqueles que foram
alterados.
(C) É uma cópia extraída todos os dias, contendo
todos os incrementos que ocorreram no sistema
operacional.
(D) É uma cópia de segurança que incrementa
todas as alterações e inclusões de programas e
configurações.
_______________________________________
39. Utilizando o Excel, considere que é
necessário fazer uma soma da sequência
numérica: 47+28+35. Para fazer esta operação
deve-se digitar:
(A) 47 – 28 + 35
(B) 47, 28, 35
(C) = 47, 28, 35
(D) = 47 + 28 + 35
_______________________________________
40. Na configuração padrão (em português) do
MS-Word 2016 é possível configurar o
tamanho de uma página do documento. Entre
os tamanhos disponibilizados temos:
(A) B3, Ofício (Legal) e Super A4.
(B) A3, B2 e C1.
(C) B3, Carta (Letter) e Cartolina.
(D) A4, Carta (Letter) e Ofício (Legal).
BOA SORTE!

