CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAU
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
__QUESTÃO 01 ______________________

__QUESTÃO 05 ______________________

As autarquias e as empresas públicas, como
integrantes da Administração Federal Indireta, equiparam-se, entre si, pelo fato de que
ambas são:

O ato administrativo revogável, discricionário
e precário, pelo qual o Poder Público faculta
ao particular, a execução de serviços de interesse coletivo ou, o uso especial de bens
públicos, para atender a interesses coletivos
instáveis ou emergência transitória é:
a) Licença
b) Autorização
c) Aprovação
d) Permissão

a) Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno;
b) Pessoas Jurídicas de Direito Privado;
c) Pessoas Administrativas, com personalidade jurídica própria;
d) Pessoas ou entidade políticas estatais.
__QUESTÃO 02 ______________________

NOÇÕES DE LICITAÇÃO PÚBLICA

A exigência constitucional de provimento por
Concurso Público dos cargos efetivos, tem
seu fundamento doutrinário básico, no princípio da:

__QUESTÃO 06 ______________________

a) Legalidade
b) Razoabilidade
c) Finalidade
d) Isonomia
__QUESTÃO 03 ______________________
O órgão administrativo tem as seguintes características, EXCETO:
a) Personalidade Jurídica
b) Competência
c) Estrutura
d) Poderes funcionais
__QUESTÃO 04 ______________________
Quando os particulares prestam serviços públicos, eles o fazem, mediante:

Para habilitação dos licitantes, no caso de
pregão, não será exigida documentação relativa à:
a) Habilitação Jurídica
b) Qualificação Técnica
c) Regularidade Fiscal
d) Garantia da Proposta
__QUESTÃO 07 ______________________
No âmbito do processo de licitação o licitante
somente pode desistir da proposta, sem necessidade de justificativa, até a conclusão da
seguinte fase:
a) Julgamento
b) Classificação
c) Habilitação
d) Homologação

a) Investidura em Cargo Público
b) Contrato Administrativo
c) Contrato de Locação de Serviços
d) Concessão ou Permissão
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__QUESTÃO 08 ______________________

__QUESTÃO 12 ______________________

A licitação, conforme previsão constante na
Lei 8666/93, destina-se à observância do
Princípio Constitucional da Isonomia e, em
relação à Administração Pública, a selecionar
a proposta que lhe:

São beneficiários do RPPS, na condição de
dependente do segurado, salvo:
a) Irmão(ã), não emancipado(a) de qualquer
condição, menor de vinte e quatro anos.
b) Cônjuge, companheiro(a), com união estável.
c) Parceiro(a) homoafetivo(a) com união estável.
d) Os pais.

a) Seja mais vantajosa
b) Atenda nas suas necessidades
c) Seja mais conveniente
d) Proporcione melhor preço
__QUESTÃO 09 ______________________

__QUESTÃO 13 ______________________

a) Concorrência
b) Leilão
c) Tomada de preços
d) Concurso

São Fontes do Plano de Custeio do RPPS,
entre outros:
a) Contribuição previdenciária do Município e
subvenções.
b) Doações e contribuição previdenciária dos
segurados ativos.
c) Contribuição previdenciária dos aposentados.
d) Todas as alternativas anteriores.

__QUESTÃO 10 ______________________

__QUESTÃO 14 ______________________

A etapa preliminar da pré-qualificação é possível, na seguinte modalidade licitatória:

O RPPS compreende os seguintes benefícios, quanto ao dependente dos segurados:

A modalidade de licitação apropriada, para
contratar trabalho cientifico, cuja remuneração far-se-á por determinado valor prefixado,
é:

a) Concurso
b) Concorrência
c) Carta Convite
d) Leilão
REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
__QUESTÃO 11 ______________________
São segurados do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, salvo:
a) Servidor Público de Cargo Efetivo do Poder Executivo.
b) Servidor ocupante, exclusivamente, de
Cargo Comissionado.
c) Servidor Público do Cargo Efetivo do Poder Legislativo.
d) Aposentados pelo RPPS, nos cargos efetivos.

a) Auxílio reclusão e auxílio doença
b) Pensão por morte e salário família
c) Pensão por morte e auxílio reclusão
d) Pensão por morte e auxílio maternidade
__QUESTÃO 15 _____________________
Com que idade o segurado será aposentado,
compulsoriamente, com proventos proporcionais, ao tempo de contribuição?
a) 75 anos
b) 70 anos
c) 65 anos
d) 60 anos
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INFORMÁTICA
__QUESTÃO 16 ______________________

__QUESTÃO 20 ______________________

No âmbito internacional, a linguagem padrão,
utilizada na programação de sites, para a
Web, tornando possível, que todas as ferramentas de navegação da internet, exibam o
conteúdo do site, é conhecida como:

Analise as seguintes afirmações, relativas a
componentes básicos de um computador.

a) WWW;
b) HTML;
c) SMTP;
d) HTTP.
__QUESTÃO 17 ______________________
Qual a unidade de medida, usualmente adotada, para a velocidade de transmissão de
dados, entre computadores, através de um
modem ou de uma conexão, em banda larga?
a) bits
b) Bytes
c) bps,
d) Hertz
__QUESTÃO 18 ______________________
Os dispositivos de armazenamentos, considerados não-voláteis, são apenas:
a) RAM e ROM
b) RAM e Cache
c) RAM e HD
d) ROM e HD
__QUESTÃO 19 ______________________
Usando o Windows XP em Português, para
configurar a data como dd/mm/aaaa, deve
ser usado o seguinte item do Painel de Controle.
a) Data/Hora
b) Ferramentas Administrativas
c) Opções Regionais e de Idioma
d) Sistema

I.A memória RAM pode ser lida ou gravada
pelo computador e outros dispositivos.
II.A memória virtual é utilizada para armazenamento temporário, visando à execução
de programas que precisam de mais memória, além da principal.
III.Paginar significa mover as partes da memória ROM, usadas com pouca frequência, como memória de trabalho para outra
mídia armazenável, geralmente o CDROM.
IV.As memórias ROM e Cache têm a mesma
velocidade de acesso em computadores
mais modernos, desde que o processador
tenha sido configurado, para utilizar a
memória virtual como intermediária, entre
memória RAM e o HD.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
__QUESTÃO 21 ______________________
Quando as informações de um aplicativo não
cabem dentro de janela do Windows(XP ou
2000), serão criadas as:
a) Barras de rolagem
b) Janelas em segundo plano
c) Janelas lado a lado
d) Compactação de conteúdo
__QUESTÃO 22 ______________________
Com relação ao Painel de Controle do Windows, identifique se certo (C) ou errado (E),
respectivamente.
I.O item Data e Hora permite que o usuário
altere o valor da hora, no computador.
II.O item Sistema pode ativar a proteção de
tela.
III.O item Vídeo permite que o usuário coloque papel de parede, no Windows.
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IV.Para se alterar o ponteio do mouse, devese acionar o item Mouse.
a) C, C, C, C
b) E, E, E, C
c) C, E, E, C
d) C, E, C, C
__QUESTÃO 23 ______________________
Qual a principal finalidade do software Ms
Outlook?
a) Edição eletrônica de texto;
b) Criação de páginas na web;
c) Correio eletrônico;
d) Criação de planilha eletrônica.
__QUESTÃO 24 ______________________
URL é:
a) Home Page;.
b) Um endereço de um arquivo ou objeto na
Internet (web).
c) O nome de um computador;
d) Um navegador, chamado de browser.
__QUESTÃO 25 ______________________
O Microsoft Excel possui uma maneira rápida
e fácil de localizar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma lista, exibindo
somente, as linhas que atendem aos critérios
especificados para uma coluna. Para acessar
esse recurso deve-se clicar no menu Dados
e depois , em:
a) Classificar
b) Consolidar
c) Filtrar
d) Personalizar

LÍNGUA PORTUGUESA
Sermão da Planície
Bem - aventurados os que não
entendem nem aspiram a entender de futebol, pois deles é o reino da tranquilidade.
Bem - aventurados os que, por
não entenderem de futebol, não se expõem
ao risco de assistir às partidas, pois não voltam com decepções ou enfarte.
Bem - aventurados os que não
têm paixão clubista, pois não sofrem de janeiro a janeiro, com apenas umas colherinhas de alegrias a título de bálsamo, ou nem
isto.
Bem – aventurados os que não
escalam, pois não terão suas mães agravadas, seu sexo contestado e sua integridade
física ameaçada ao saírem do estádio.
Bem – aventurados os que não
são escalados,pois escapam das vaias,projéteis,contusões,fraturas e , mesmo ,
da glória precária de um dia.
Bem - aventurados os que não são
cronistas esportivos, pois não carecem de
explicar o inexplicável e racionalizar a loucura.
Bem - aventurados os que nasceram,
viveram e se foram antes de 1863, quando
se codificaram as leis do futebol, pois escaparam dos tormentos da torcida,inclusive
dos ataques cardíacos infligidos tanto pela
derrota como pela vitória do time bemamado.
Bem – aventurados, os que, depois
de escutar este sermão,aplicarem todo o ardor infantil no peito maduro para desejar a
vitória do selecionado brasileiro nesta e em
todas as futuras Copas do Mundo,como faz o
velho sermoneiro desencantado,mas torcedor assim mesmo, pois para o diabo vá a
razão quando o futebol invade o coração.
Carlos Drummond de Andrade
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__QUESTÃO 26______________________
Assinale o item correto de cada questão

a) terceiro
b) quarto
c) quinto
d) oitavo

Bem - aventurados são aquelas pessoas
que
a) adoram futebol, mas não vão aos jogos
b) têm paixão clubista , pois torcem por determinado clube
c) não compreendem nem querem compreender futebol
d) acham o esporte uma perda de tempo

__QUESTÃO 31______________________
Alude às ofensas dos torcedores o parágrafo
a) primeiro
b) segundo
c) sexto
d) sétimo

__QUESTÃO 27______________________

__QUESTÃO 32______________________

Planície, no texto, refere-se mais a

“infligidos” , 7º. parágrafo , e infringidos são
palavras com certa semelhança quanto à
grafia,mas com sentidos diferentes. Essas
palavras são chamadas
a) antônimas
b) homônimas
c) parônimas
d) sinônimas

a) terreno plano
b) campo de futebol
c) campina verde
d) trilha de caminho
__QUESTÃO 28______________________
O sermoneiro ,8º. parágrafo , é desencantado
porque
a) se decepcionou com o futebol
b) o futebol não lhe é necessário
c) o esporte deve ser amador
d) mesmo assim torce pelo selecionado
__QUESTÃO 29______________________
Todos os parágrafos se iniciam pela mesma
expressão. Essa figura chama-se
a) anáfora
b) eufemismo
c) pleonasmo
d) metáfora
__QUESTÃO 30______________________

__QUESTÃO 33______________________
Como “bem – aventurados”, 1º. parágrafo ,
fazem o plural todas as palavras do item
a) para-raio, altar-mor, guarda-civil
b) saca-rolha, abaixo-assinado, guarda-roupa
c) joão-ninguém, lança-perfume, livre-arbítrio
d) beija-flor, segunda-feira, baixo-relevo
__QUESTÃO 34______________________
Como “bem-amado”, 7º. parágrafo , todas as
palavras devem ser ligadas por hífen (todas
estão sem hífen)
a) autobiografia, maleducado, contracheque
b) semiinternato, retroprojetor, subhumano
c) portavoz, sempreviva, carropipa
d) superelegante, suboficial, infravermelho

O parágrafo que contradiz todas as afirmações do texto é o
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__QUESTÃO 35______________________
Cronistas, 6º. parágrafo , quanto ao gênero,classifica-se como um substantivo
a) masculino
b) sobrecomum
c) comum-de-dois
d) epiceno

a) aureola, ritmico, vermifugo
b) interim, gratuito, decano
c) libido, cateter, prototipo
d) agape, avaro, novel
__QUESTÃO 40______________________
[...] bálsamo, 3º. parágrafo ,está empregado com o mesmo sentido do texto em

__QUESTÃO 36______________________
A expressão Copas do Mundo,8º. Parágrafo, está escrita com as iniciais maiúsculas
como a de todos itens ,exceto
a) Excelentíssimo Senhor Governador
b) A Queda da Bastilha
c) A Rua Guilherme Rocha
d) Mico-Leão-Dourado
__QUESTÃO 37______________________
O autor afirma também que o futebol não tem
lógica no parágrafo
a) terceiro
b) quinto
c) sexto
d) oitavo

a) É um bálsamo para a coceira
b) Esta pomada é feita de bálsamo.
c) A música é um bálsamo para a tristeza.
d) O perfume tem a fragrância de bálsamo
MATEMATICA
__QUESTÃO 41 ______________________
A empresa X, desejando ampliar suas instalações, contratou junto ao Banco Popular, um
empréstimo, no valor de R$ 100.000,00 a ser
pago de uma única vez, no final de 3 meses.
Calcule o valor futuro que quitará sua divida,
sabendo-se que o banco cobrará juros simples, calculados, à taxa de 3,5% ao mês.
a) R$ 111.500,00
b) R$ 110.872,00
c) R$ 110.500,00
d) R$ 110.250,00

__QUESTÃO 38______________________
[...], pois deles é o reino da tranquilidade,
1º. parágrafo , o vocábulo em negrito pode
ser substituído corretamente por
a) porque
b) por quê
c) por que
d) porquê
__QUESTÃO 39______________________
Como cardíaco, 7º. parágrafo, devem ser
acentuadas todas as palavras do item ( todas
estão sem acento)

__QUESTÃO 42 ______________________
A empresa X está vendendo um lote de
mercadorias pelo preço de R$ 11.500,00,
para recebimento no prazo de 3 meses. Nesta venda foram incluídos juros simples de 5%
ao mês. Calcule o valor a vista das mercadorias, ou seja com a eliminação de juros.
a) R$ 11.500,00
b) R$ 11.000,00
c) R$ 10.500,00
d) R$ 10.000,00
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__ QUESTÃO 43 _____________________

__ QUESTÃO 47 _____________________

A que taxa anual (juros simples) deve-se
empregar um capital de R$ 15.800,00, para
que no fim de 2 anos, produza R$ 3.160,00?

A soma das idades de José e Antonio e de
60 anos. Se a razão entre essas idades é de
7 / 5 , a idade de Antonio é:

a) 10%
b) 12%
c) 15%
d) 20%

a) 20 anos
b) 40 anos
c) 25 anos
d) 35 anos

__QUESTÃO 44 ______________________

__ QUESTÃO 48______________________

A razão entre 15m³ e 6000 litros é igual a:

36 operários fazem certa obra em 21 dias.
Em quantos dias, 54 operários poderão fazer
a mesma obra, considerando o mesmo grau
de dificuldade e eficiência?

a) 2/3
b) 2/5
c) 5/2
d) 3/2

__ QUESTÃO 45 _____________________
A área de um terreno retangular, cujo perímetro é igual a 1200 dm e a razão entre a
largura e o comprimento é de 3/7, corresponde, em metros quadrados a:
a) 756 m²
b) 600 m²
c) 75,6 m²
d) 60 m²

a) 16 dias
b) 16 dias e 20 horas
c) 14 dias e 20 horas
d) 14 dias

__ QUESTÃO 49 _____________________
Um recipiente com capacidade de 12 m³ tem
3/5 de sua capacidade preenchida por um
certo líquido. Quantos litros desse liquido
serão necessários para completá-lo?
a) 3600 litros
b) 4800 litros
c) 7200 litros
d) 6000 litros

__ QUESTÃO 46 _____________________
Repartindo-se um número 450 em parcelas
proporcionais a 6, 5 e 4, qual será o menor
valor dessas parcelas?
a) 200
b) 180
c) 150
d) 120

__ QUESTÃO 50 _____________________
7/8 de determinada quantia equivalem a R$
910,00. Essa quantia foi distribuída entre 3
pessoas. A primeira recebeu 1/4; a segunda
2/5; e a terceira o resto. Quanto recebeu a
terceira pessoa?
a) R$ 260,00
b) R$ 455,00
c) R$ 416,00
d) R$ 364,00
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