
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 01/10/2017

CARGO:
AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

(NÍVEL MÉDIO)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 10; Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 18;

Língua Portuguesa: Questões 19 a 24; Matemática: Questões 25 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Em termos de trabalho de equipe dentro do 
ambiente interno da organização ou no atendimento 
ao público, todas as características abaixo são 
consideradas positivas, EXCETO: 
a) Comportamento Empático
b) Comportamento Receptivo
c) Comportamento Defensivo
d) Compreensão Mútua.
________________________________________
02. Dentre as alternativas abaixo, aquela que melhor 
representa as características desejáveis para que 
haja um ambiente que promova o bom atendimento 
ao público é:
a) Ética e Comprometimento
b) Trabalho em equipe e Objetividade
c) Respeito e Assertividade
d) Todas as características anteriores contribuem 
para garantir um bom atendimento ao público.
________________________________________
03. O bom atendimento ao público depende de 
diversas habilidades e características que o servidor 
precisa desenvolver. Das características listadas 
abaixo, a única que descreve algo ruim, ou seja, 
que atrapalha o bom atendimento, é: 
a) Ética
b) Trabalho em Equipe
c) Objetividade
d) Insubordinação
________________________________________
04. “Nas organizações empresariais e instituições 
públicas, chamamos de comunicação Interna o 
conjunto de processos envolvidos na transmissão 
e recepção de informações. Na comunicação 
interna, cartas e documentos, os meios pelos 
quais a comunicação é feita são denominados 
________________________.” 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) Canais de Comunicação
b) Gargalos de Comunicação
c) Receptores de Comunicação
d) Transmissores de Comunicação
________________________________________
05. Em relação à intranet, podemos assinalar 
corretamente apenas a alternativa:
a) Tem como objetivo único a conexão de 
dispositivos de uma mesma empresa utilizando a 
internet pública.
b) O principal objetivo é compartilhar informações 
da organização e recursos computacionais entre os 
usuários.
c) É considerada uma rede de curto alcance 
tendo em vista que se utiliza exclusivamente a 
comunicação por Bluetooth.
d)  É uma rede pessoal, destinada à utilização 
exclusivamente doméstica.

06. “É o protocolo utilizado para transferências de 
páginas HTML, do computador para a internet. 
Deve estar agregado a outros dois protocolos de 
redes para seu correto funcionamento, sendo eles 
TCP e IP.”
O conceito mencionado acima refere-se a: 
a) FTP.
b) SSL.
c) HTTP.
d) URL.

07. Sobre as sessões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara de Vereadores, analise as assertivas 
abaixo.

I - As Sessões serão abertas com a presença de, 
no mínimo, um terço dos membros da Câmara 
Municipal.
II - Considerar-se-á presente à Sessão o Vereador 
que assinar o livro de presença até o final da sessão, 
participando ou não das votações.
III - O Plenário da Câmara somente poderá deliberar 
com a presença de um terço dos membros da 
Câmara Municipal.

De acordo com o regimento interno da Câmara de 
Manfrinópolis, assinale alternativa correta.
a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

08. Sobre a regulamentação pela Lei Orgânica 
do Município de Manfrinópolis acerca dos bens 
públicos, assinale a alternativa correta.
a) Consideram-se bens de uso comum do povo os 
bens do patrimônio administrativo, destinados a 
administração, tais como os edifícios das repartições 
públicas, os terrenos e equipamentos destinados 
ao serviço público, veículos, matadouros, mercados 
e outras serventias da mesma espécie.
b) Consideram-se bens de uso comum do povo, tais 
como estradas municipais, ruas, pontes, parques, 
praças, logradouros públicos e outros da mesma 
espécie.
c) A alienação onerosa de bens móveis e imóveis 
municipais poderá ser realizada mediante portaria 
do prefeito municipal apenas, exigindo-se apenas 
avaliação prévia.
d) Consideram-se bens de uso comum do povo 
aqueles sobre os quais o município exerce os 
direitos de proprietário, e são considerados como 
bens patrimoniais disponíveis.



2

09. Analise as alternativas abaixo e indique a única 
que NÃO é uma das formas de provimento de cargo 
público expressamente previstos no art. 8º da Lei nº 
157/2002.
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Voto.
d) Readaptação.
________________________________________

10. O Plano de cargos, carreiras e valorização do 
servidor público de Manfrinópolis (Lei nº 635/2017) 
visa estimular a evolução funcional e o faz mediante 
alguns requisitos expressamente previstos na 
referida lei.  Com base nisso, assinale a alternativa 
que configura um dos requisitos previstos no art. 
3º da Lei nº 635/2017 para estimular a evolução 
funcional.
a) Os avanços por tempo de serviço e grau de 
escolaridade previstos na lei se aplicam desde a 
posse.
b) O oferecimento de remuneração digna e 
condições adequadas de trabalho não integram o 
plano de estimulo à evolução funcional.
c) Os avanços por tempo de serviço e grau de 
escolaridade previstos na lei se aplicam somente 
após passados 5 anos da posse.
d) Os avanços por tempo de serviço e grau de 
escolaridade previstos na lei se aplicam somente 
após cumprido o estágio probatório.

QUESTÕES 11 A 18 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a seguinte matéria jornalística, publicada 
em julho deste ano, e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna:

“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi 
condenado, nesta quinta-feira, a nove anos e seis 
meses de prisão, pelos crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. A condenação do juiz federal 
__________, da 13ª Vara Federal, em Curitiba, é a 
primeira do ex-presidente na Operação Lava Jato”. 

(Estadão, 12/07/17, com adaptações).

a) Gilmar Mendes.
b) Joaquim Barbosa.
c) Sérgio Moro.
d) Ricardo Lewandowski.
________________________________________

12. Primeira-dama é um título informal conferido 
à esposa de alguém que ocupa um alto cargo de 
chefia pública, como o Presidente da República, 
por exemplo. Com isso, é a atual primeira-dama do 
Brasil:

a) Dilma Rousseff.
b) Marcela Temer.
c) Gleisi Hoffmann.
d) Marisa Letícia.
________________________________________

13. Recentemente, o governo brasileiro anunciou a 
privatização da Eletrobras. A este respeito, assinale 
a alternativa que apresenta a melhor definição para 
o conceito de “privatização”.
a) Aumento do valor de um bem em razão de 
melhoria que lhe foi introduzida.
b) Transferência do que é estatal para o domínio da 
iniciativa privada.
c) Apropriação de empresa particular pelo Estado.
d) Cessão de bens do individual para o coletivo.
________________________________________

14. Tomando por referência a Constituição Federal, 
analise as alternativas a seguir e indique a que 
NÃO apresenta um dos aspectos que caracterizam 
a Educação nacional.
a) Direito de todos e dever exclusivo do Estado.
b) Promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade.
c) Visa ao pleno desenvolvimento da pessoa.
d) Prepara o indivíduo para o exercício da cidadania.
________________________________________

15. Os biocombustíveis são fontes de energia 
renováveis que podem ser obtidos através de 
compostos orgânicos de origem animal e vegetal. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um exemplo 
de biocombustível.
a) Biodiesel.
b) Etanol.
c) Gasolina.
d) Óleo vegetal.
________________________________________
16. Considere a seguinte explicação sobre o 
conceito de globalização, e assinale a alternativa 
que contém o termo que preenche corretamente a 
lacuna:

“Uma dimensão essencial da globalização 
é a crescente ___________ entre Estados, 
organizações e indivíduos do mundo inteiro, não só 
na esfera das relações econômicas, mas também 
ao nível da interação social e política. Ou seja, 
acontecimentos e decisões em determinada região 
do mundo têm consequências em regiões muito 
distintas do globo”.

a) Independência.
b) Interdependência.
c) Inteligência.
d) Imprudência.
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17. Leia a seguinte definição sobre uma importante 
questão ambiental do mundo contemporâneo e 
assinale a alternativa que lhe diz respeito.

“Trata-se de um dos maiores problemas ambientais 
nos grandes centros urbanos. Ela ocorre quando o 
som altera a condição normal de audição em um 
determinado ambiente. Embora ela não se acumule 
no meio ambiente como outros tipos de poluição, 
causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida 
das pessoas e, por isso, ela é considerada um 
problema de saúde pública mundial”.

a) Aquecimento global.
b) Chuva ácida.
c) Efeito estufa.
d) Poluição sonora.
________________________________________

18. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
um documento adotado pela ONU que busca definir 
os direitos humanos básicos. Leia o seguinte trecho 
do documento e assinale a alternativa que contém o 
termo que preenche corretamente a lacuna:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de ___________”.

a) Competitividade.
b) Fraternidade.
c) Iniquidade.
d) Ociosidade.

QUESTÕES 19 A 24 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda as questões de 
19 à 24.

Azul da cor do mar
(Tim Maia)

Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir
Tenho muito pra contar

Dizer que aprendi

E na vida a gente tem que entender
Que um nasce pra sofrer

Enquanto o outro ri

Mas quem sofre sempre tem que procurar
Pelo menos vir a achar

Razão para viver

Ver na vida algum motivo pra sonhar
Ter um sonho todo azul

Azul da cor do mar

19. A partir da letra da música de Tim Maia, pode-se 
afirmar corretamente que:
a) aquele destinado a sofrer não terá motivos para 
sorrir.
b) quem sofreu com algo deve encontrar um motivo 
para viver.
c) na vida somente aqueles que sonham têm 
motivos para sorrir.
d) aquele que ri não tem motivos para sonhar.
________________________________________

20. “Ver na vida algum motivo pra sonhar”
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
pronome “algum” empregado no verso acima.
a) O pronome apresenta sentido afirmativo.
b) O pronome é classificado como “indefinido”.
c) O pronome pode ser posicionado após “motivo” 
sem alterar o sentido da oração.
d) O pronome está concordando com “motivo”
________________________________________

21. “E na vida a gente tem que entender” 
No verso acima, “gente” tem a função de:
a) Sujeito
b) Objeto Direto
c) Adjunto adnominal
d) Objeto Indireto
________________________________________

22. Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada corretamente.
a) Refiro-me à sonhar acordado.
b) Nossa alegria está ligada à esperança.
c) Dia à dia vencemos os sofrimentos. 
d) Os sonhos são entregues à quem sonhar.
________________________________________

23. Assinale a alternativa em que as palavras estão 
flexionadas INCORRETAMENTE no plural:
a) azul - azuis
b) mar - mares
c) inteiro - inteiros
d) razão - razãos 
________________________________________

24. “Ter um sonho todo azul / Azul da cor do mar”
Sobre a repetição do termo “azul”, assinale a 
alternativa correta.
a) Trata-se de um recurso de coesão para dar 
ênfase.
b) Configura-se uma falha, pois não se deve repetir 
palavras no texto.
c) É um erro de coesão, pois é obrigatório o uso de 
sinônimos.
d) A repetição não pode ser usada como mecanismo 
de coesão.
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QUESTÕES 25 A 30 - MATEMÁTICA 

25. Qual o valor da razão entre a e b, sendo que 
são tais:

a)  1 .
     5
b)  3 .
     2
c)  1 .
     3
d)  3 .
     7
________________________________________

26. Numa cidade do Paraná, a tarifa cobrada por 
um taxi, segue a equação t = 1,4x + 4,30, onde 
t representa a tarifa em reais, e x representa o 
número de quilômetros rodados. O preço pago por 
um percurso de 18km é igual a:
a) R$ 29,50.
b) R$ 32,40.
c) R$ 36,20.
d) R$ 41,50.
________________________________________

27. Carlos pretende dividir seu décimo terceiro 
salário de R$ 6.000,00 entre seus três filhos, em 
partes proporcionais a suas idades que são 4, 5 e 
11 anos. O valor que o filho mais novo deve receber 
será de:
a) R$ 900,00.
b) R$ 1.100,00.
c) R$ 1.200,00.
d) R$ 3.300,00.

28. As diagonais de um retângulo, assim como 
as diagonais de qualquer outro polígono, são 
segmentos de reta que ligam dois vértices, mas 
que não são os lados desse polígono. O valor da 
diagonal de um retângulo que possui a medida do 
lado maior igual a 40 cm e lado menor igual a 30 
cm é:
a) 20 cm.
b) 30 cm.
c) 40 cm.
d) 50 cm.
________________________________________
29. Numa certa cidade, foi feita uma pesquisa 
com seus moradores, sobre sua  preferência de 
consumo em relação a duas bebidas, X e Y, e foram 
levantados os seguintes dados:

Bebida X Y X e Y Outras 
bebidas

Número de 
Consumidores 200 150 30 10

O número de pessoas consultadas foi igual a:
a) 290.
b) 300.
c) 330.
d) 390.
________________________________________

30. Um tanque contendo água tem a forma de um 
paralelepípedo de base retangular, com dimensões 
de 20 cm e 50 cm. O tanque está colocado sobre 
o solo, na posição horizontal. Um objeto ao ser 
totalmente mergulhado no tanque faz o nível da 
água subir 10 cm, sendo assim, o volume do objeto 
é igual a:
a) 1.000 cm3.

b) 100 cm3.

c) 0,1 m3.

d) 0,01 m3.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/10/2017.


