
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBIRA
EDITAL: Nº 001/2016
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-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 esferográfi ca 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 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal 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 fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. Analise o poema abaixo para responder a 
questão.

Seu mataléxico
Economiopia
Desenvolvimentir
Utopiada
Consumidoidos
Patriotários
Suicidadãos.

(Paes, José Paulo. Poesia Completa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, p. 196)

Acerca dos processos de formação das palavras, 
assinale a alternativa correta:
a) O poema em questão é um exemplo de excesso da 
licença poética, não sendo admitido, pois se utiliza 
de palavras inexistentes na língua portuguesa.
b) O poema se utiliza de um acróstico para explorar 
sua intenção comunicativa.
c) O poema traz exemplos de palavras formadas 
pelo processo de derivação regressiva.
d) O poema traz exemplos de neologismos.
________________________________________

02. “Pesquisadores finalmente encontraram a 
possível cura para o Alzheimer em uma planta da 
Amazônia”.
Observe atentamente o enunciado acima e assinale 
a alternativa correta:
a) “ENCONTRARAM,” é o termo regente;  “EM UMA 
PLANTA DA AMAZÔNIA” é objeto direto.
b) “A POSSÍVEL CURA” é complemento nominal; 
“PARA O ALZHEIMER” é complemento verbal. 
c) “A POSSÍVEL CURA” é objeto direto; “EM UMA 
PLANTA DA AMAZÔNIA” é adjunto adverbial. 
d) “ENCONTRARAM” é verbo; “PARA O 
ALZHEIMER” é objeto indireto.
________________________________________

03. Inteligência na TV
Ao completar 18 anos, o americano já assistiu na 
televisão a 40 mil assassinatos e 200 mil agressões. 
Essa é mais uma das estatísticas que municiam o 
tiroteio contra um dos sacos de pancadas prediletos 
dos americanos: emissoras comerciais.
Apoiada em centenas de pesquisas sobre o efeito 
negativo da TV na formação das crianças, a ofensiva 
de pais, professores, psicólogos e médicos se 
espalhou pelo país, obtendo uma vitória expressiva.
[...] Os americanos mostram nas pesquisas que 
desejam mais educação na TV, responsabilizada 
pela degeneração dos costumes, a começar pela 
violência.

Na verdade, são dezenas as causas da violência, 
agindo de forma diferente em cada comunidade. 
Mas apenas uma mula sem cabeça deixaria de 
reconhecer que o bombardeio diário de lixo visual 
influencia, em algum grau, negativamente.
Há toneladas de experiências de psicólogos 
que submeteram crianças a vídeos sangrentos 
e, rapidamente, constataram aumento da 
agressividade.
A exposição excessiva a cenas violentas no 
cinema e na TV age no inconsciente das pessoas, 
contribuindo para o aumento da agressividade e 
tornando-as cada vez mais insensíveis à violência.

(Gilberto Dimenstein. Aprendiz do futuro - Cidadania 
hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 1997. p.76)

Analisando o texto acima, responda acertadamente:
a) A causa exclusiva de violência, de acordo 
com as pesquisas é a televisão, que banaliza a 
agressividade.
b) Não se pode afirmar que programas televisivos 
tenham o poder de aumentar a agressividade no 
ser humano.
c) É possível afirmar, com base no texto, que os 
pais, educadores e profissionais da saúde têm 
logrado êxito em conscientizar as pessoas quanto 
aos riscos da violência propagada na televisão. 
d) O escritor defende as emissoras de televisão, 
criticando aqueles que condenam a sua 
programação, tanto que afirma serem as emissoras, 
verdadeiros “sacos de pancadas prediletos dos 
americanos”.
_______________________________________

04. Das alternativas abaixo todas apresentam 
orações com predicado verbal, EXCETO:
a) Fomos ao clube neste final de semana.
b) A dengue é uma doença preocupante. 
c) Ele apertou fortemente a sua mão. 
d) Todos sabiam da sua intenção.
________________________________________

05. Assinale abaixo, em qual das orações o 
advérbio em destaque tem a função de estabelecer 
intensidade: 
a) Quando foi que isso aconteceu?
b) Este filme é tão empolgante! 
c) Ontem o trabalho foi intenso!
d) Depressa entrou na sala.
________________________________________

06. Assinale abaixo a alternativa que apresenta o 
uso INCORRETO do “por que”: 
a) Por que ele não participou da reunião ontem?
b) Ele não participou da reunião ontem por quê? 
c) Qual o porquê de ele não ter participado ontem 
da reunião? 
d) Ele não participou por que da reunião ontem? 
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Leia o texto abaixo para responder as questões 
7 e 8:

Há incerteza na mudança

O filósofo Bertrand Russel, ao afirmar que “a 
mudança é indubitável, mas o progresso é uma 
questão controversa”, nos apresenta uma certeza e 
uma dúvida. A certeza se refere ao caráter dinâmico 
do universo no qual vivemos e a dúvida nos atinge 
quando questionamos se tal mudança será benéfica 
ou não. 
Vivemos num universo dinâmico e as mudanças 
climáticas, junto aos ciclos dos movimentos 
aparentes dos astros, criando dias e noites, talvez 
sejam as provas mais evidentes disso. É interessante 
perceber como este dinamismo permeia a vida 
do homem, não só individualmente, mas também 
socialmente. Impérios são criados, conhecem seu 
apogeu e depois são destruídos, cedendo lugar a 
outros. As formas de vida também sofrem alterações 
através do tempo (teoria da evolução das espécies, 
de Darwin) e até mesmo os minerais, sujeitos à 
erosão e à ação oxidante da nossa atmosfera, se 
transformam em outras substâncias. 
Correto está o filósofo, ao afirmar que “a mudança é 
indubitável”. Porém a questão do progresso, ou seja, 
uma mudança positiva deve ser analisada com mais 
cuidado. A partir da definição de progresso como 
mudança positiva, podemos nos perguntar “positiva 
sob qual ponto de vista?”. Manuel Bonfim, em seu 
texto “A América Latina: males de origem” associa 
o progresso social a uma sociedade continuamente 
mais justa. Por outro lado, a revolução industrial, 
período de significativo progresso tecnológico, 
condenou mulheres e crianças a jornadas de trabalho 
desumanas, em troca de salários miseráveis. O 
progresso, nesse caso, representa uma mudança 
positiva apenas para o capitalista. 
Passando da sociologia para a ecologia, podemos 
perceber pelo texto “Bad evolution” de Alamma 
Mitchell, como o equilíbrio entre as espécies de 
uma lagoa pode ser alterado em função do aumento 
da temperatura. Entretanto, um ligeiro aumento 
na temperatura média do planeta pode reduzir o 
rigor do inverno em países “frios”, aumentando a 
capacidade de produção agrícola desses países. 
Nesse caso o aumento de temperatura média 
do planeta deve ser considerado uma mudança 
positiva ou negativa? 
Deve ficar claro que, muitas vezes, o ser humano 
não tem condições de avaliar o impacto causado 
por suas atividades. Sabemos que a instalação 
de uma usina termoelétrica provoca o aumento 
da acidez nas chuvas da região onde se encontra, 
mas qual o impacto sobre o meio ambiente devido 
a todas as outras atividades humanas? A aplicação 
de um determinado projeto social pode melhorar a 
vida de algumas pessoas em detrimento de outras. 

Como avaliar se isso é benéfico ou maléfico? 
As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 
1959, continuam atuais e talvez nunca percam a 
atualidade. Talvez a humanidade deva continuar 
mudando sempre, sem nunca saber qual o próximo 
passo. Talvez estejamos condenados a continuar 
mudando, sem saber se caminhamos em direção 
à perpetuação da vida ou ao seu extermínio. Talvez 
Herbert Spencer esteja certo... E o progresso seja 
apenas parte da natureza humana. 

(Aldebaran L. do Prado Júnior. In: Vestibular 
Unicamp – Redações 2003. Campinas. Editora da 
Unicamp. 2003, p. 51)
________________________________________

07.  Pode-se afirmar que a ideia principal, defendida 
pelo autor na introdução do texto (1º parágrafo): 
a) É que não existe progresso no universo, apenas 
mudanças aleatórias. 
b) É que as mudanças não passam de ilusão, na 
verdade, tudo continua sempre igual.
c) É que as coisas com certeza mudam, mas não 
se sabe com certeza se essa mudança é benéfica 
ou não. 
d) É que as coisas com certeza mudam e o caráter 
dessas mudanças é sempre benéfico, pois a 
evolução do homem o tornou capaz de transformar 
a natureza a seu favor.
________________________________________

08. Na frase: “talvez sejam as provas mais evidentes 
disso” (2º parágrafo), o termo “DISSO” refere-se:
a) Ao fato de vivermos num universo dinâmico.
b) Às incertezas na mudança.
c) Às mudanças climáticas.
d) À teoria da evolução das espécies, de Darwin.

QUESTÕES 09 A 11 - CONHECIMENTOS GERAIS

09.  A “Primavera dos Povos” abalou a Europa 
Central no início de 1848. França, Alemanha, 
Áustria, Hungria e Itália tiveram seus regimes 
derrubados quase que simultaneamente, porém, 
um ano e meio depois tudo voltou ao normal. Em 
1968 a Tchecoslováquia implantou um regime 
“Socialista Democrático” que foi abafado por tropas 
de países que compunham o Pacto de Varsóvia, 
esse movimento ficou conhecido como “Primavera 
de Praga”. Atualmente estamos vivendo a chamada 
“Primavera Árabe”, que teve seu estopim aceso 
quando um ambulante ateou fogo a seu próprio 
corpo depois de ser humilhado e proibido de vender 
suas frutas no final de 2010. O povo foi às ruas e 
derrubou o ditador que já estava no poder há 14 
anos, estes fatos ocorreram:
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a) Na Líbia.
b) Na Síria.
c) Na Tunísia.
d) No Iêmen.
________________________________________

10.  Decano é a forma como é designado o 
membro mais velho ou mais antigo de uma classe, 
assembleia ou corporação. O Supremo Tribunal 
Federal é o guardião de nossa carta magna e possui 
um Decano. Assinale entre as alternativas abaixo o 
nome do Ministro que ocupa esse posto
a) Celso de Mello.
b) Gilmar Mendes.
c) Marco Aurélio.
d) Ricardo Lewandowski.
________________________________________

11.  O Torneio Olímpico de Futebol Masculino das 
Olimpíadas 2016 será disputado por 16 seleções. É 
claro que para realizar um evento deste porte são 
necessários vários estádios e a Cidade Olímpica só 
possui dois, que serão utilizados em algumas outras 
atividades e modalidades. Todas as cidades abaixo, 
que foram sedes de jogos da Copa do Mundo 
de 2016 também receberão disputas olímpicas, 
EXCETO:
a) Belo Horizonte e Brasília.
b) Cuiabá e Fortaleza.
c) Manaus e Rio de Janeiro.
d) Salvador e São Paulo.

QUESTÕES 12 A 27 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

12. De acordo com o Art. 37 da Constituição 
Federal, a Administração pública deve obedecer 
aos seguintes princípios.
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.
b) Burocracia, impessoalidade, autoridade, 
discricionariedade e direção.
c) Pessoalidade, moralidade, eficiência, burocracia 
e autoridade.
d) Direção, publicidade, burocracia, 
discricionariedade e pessoalidade
________________________________________

13. De acordo com o Art. 41 da Constituição 
Federal, a estabilidade assegurada aos servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público, se dará após.
a) Um ano de efetivo serviço prestado.
b) Dois anos de efetivo serviço prestado.
c) Três anos de efetivo serviço prestado.
d) Cinco anos de efetivo serviço prestado.

14.  O legislativo detém competência para exercer 
a fiscalização contábil, financeira, e operacional 
do Orçamento. O órgão externo que o Legislativo 
dispõe para auxiliá-lo no exercício de tais atividades 
é o/a:
a) Tribunal de Contas.
b) Ministério Público.
c) Defensoria Pública
d) Tribunal de Justiça.
________________________________________

15. De acordo com o Art. 156 da Constituição 
Federal, compete aos Municípios instituírem, entre 
outros, impostos sobre:
a) Propriedade de veículos automotores.
b) Circulação de vias através de pedágio municipal.
c) Patrimônio e renda de templos religiosos.
d) Propriedade predial e territorial urbana.
________________________________________

16. De acordo com o Art. 20 da Lei Orgânica 
Municipal é competência privativa da Câmara 
Municipal de Cambira proceder as seguintes 
atividades, com exceção de:
a) Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 
inclusive os da administração indireta.
b) Criar Comissões de Inquérito sobre fato 
determinado e referente à Administração Pública 
Municipal ou de seu interesse.
c) Solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos 
de administração pública municipal ou a autoridades 
estaduais e federais sobre assuntos que se referem 
ao Município.
d) Prover os cargos públicos, mediante concursos 
públicos de provas e de provas e títulos.
________________________________________

17.  A Lei Complementar 101, de 2000, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por 
objetivo fundamental.
a) Organizar e dar credibilidade às finanças do setor 
público.
b) Exigir responsabilidade fiscal do setor privado.
c) Punir empresas que deixam de recolher impostos 
ao Fisco.
d) Assegurar punição penal às pessoas jurídicas de 
direito privado.
________________________________________

18.  De acordo com o Art. 67, § I° da Lei Orgânica 
do Município de Cambira, o servidor público estável 
só perderá o cargo mediante:
a) Sentença judicial transitada e julgada ou processo 
administrativo em que assegure ampla defesa.
b) Decisão do chefe do Poder Executivo, através de 
Decreto-lei aprovada pela Câmara Municipal.
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c) Votação por maioria absoluta da Câmara 
Municipal, independente de processo administrativo.
d) Cometimento de falta grave, cuja punição imposta 
pelo Poder Executivo não tenha sido devidamente 
cumprida.
________________________________________

19.  Na Administração Pública deve prevalecer, de 
forma primaz, o seguinte princípio:
a) Princípio do Interesse Público.
b) Princípio do Interesse Privado.
c) Princípio da arbitrariedade.
d) Princípio da Autoridade.
________________________________________

20.  A licitação é um procedimento administrativo 
que tem por objetivo:
a) regular as funções exercidas pelos poderes 
Executivo e Legislativo.
b) Assegurar o cumprimento de decisões e 
sentenças proferidas pelo Judiciário.
c) Viabilizar a melhor contratação possível com a 
Administração Pública.
d) Punir os desvios de conduta da Administração 
Pública.
________________________________________

21.  De acordo com a Constituição Federal, Art. 35, 
o Munícipio que deixar de pagar, sem motivo de 
força maior, por dois anos consecutivos, a dívida 
fundada para com o Estado e a União, poderá sofrer 
a seguinte penalidade:
a) Intervenção.
b) Prisão do Prefeito.
c) Destituição da Câmara Municipal.
d) Anulação da Comarca.
________________________________________

22. A função típica da Administração Pública é 
exercida pelo:
a) Poder Executivo.
b) Poder Legislativo.
c) Poder Judiciário.
d) Poder Moderador.
________________________________________

23.  Qual gênero textual abaixo constitui um tipo de 
comunicação eminentemente interna estabelecida 
entre as unidades administrativas de um mesmo 
órgão, de níveis hierárquicos iguais ou distintos?
a) Certidão
b) Ata
c) Memorando
d) Procuração

24. “O cheque deixa de ser título executivo no prazo 
de _________, contados do término do prazo de 
apresentação fixado à data e que foi emitido, e a 
regra persiste independentemente de o cheque ter 
sido emitido de forma pós-datada”.
(Fonte: STJ vem firmando jurisprudência quanto ao 
cheque. Disponível em: <www.conjur.com.br/2013-
abr-07/stj-vem-firmando-jurisprudencia-relacao-
uso-cheque. Acesso em 20-03-2016).
a) 8 meses.
b) 1 ano.
c) 2 anos.
d) 6 meses.
________________________________________

25. Qual é o nome do aplicativo utilizado para 
atividades rotineiras de controle de despesas, 
receitas e de estoque, além de servir para a 
criação de banco de dados, por meio de planilhas 
constituídas através de células organizadas em 
linhas e colunas?
a) Excel.
b) Power point.
c) Word.
d) Paint
________________________________________

26. Na Administração Pública, o tesoureiro tem 
como função primordial a realização de atividades 
vinculadas:
a) Aos lançamentos contábeis e verificação 
de receitas e despesas realizadas a partir da 
arrecadação de tributos.
b) A planejar estrategicamente as demandas 
coletivas, com o objetivo de implantação de políticas 
públicas.
c) À organização da agenda do prefeito e das 
atividades de marketing da gestão.
d) À fiscalização dos desvios éticos cometidos por 
funcionários públicos no exercício de função.
________________________________________

27. Os decretos são atos administrativos utilizados 
pelo chefe do Poder Executivo e tem por finalidade
a) Substituir leis defeituosas produzidas pelo 
legislativo.
b) Fazer nomeações e assegurar a regulamentação 
de leis.
c) Promover, por força legal, o cumprimento de 
decisões judiciais.
d) Impor punibilidade aos desvios de conduta na 
esfera pública.
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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

QUESTÕES 28 A 30 - MATEMÁTICA 

28. Em um parque 15 jardineiros plantam 250 
metros quadrados de grama em 2 dias. Quantos 
dias 20 trabalhadores precisarão para plantar 300 
metros quadrados de grama?
a) 1,8
b) 2,0
c) 3,2
d) 2,6
________________________________________

29. Resolva a equação exponencial: 5x+3 = 125
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
________________________________________

30. Carlos aplica um capital de R$ 2.000,00 à 
juros de 9 % am com capitalização composta. 
Após quanto tempo Carlos terá o montante de R$ 
10.000,00? Use: Ln 5 = 1,6 e Ln 1,09 = 0,08
a) 18
b) 20
c) 22
d) 28


