CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAU
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: CONSULTOR ADMINISTRATIVO
DIREITO ADMINISTRATIVO
__QUESTÃO 01 ______________________
As autarquias e as empresas públicas, como
integrante da Administração Federal Indireta,
equiparam-se, entre si, pelo fato de que
ambas são:
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 ______________________
A exigência constitucional de provimento por
Concurso Público dos cargos efetivos, tem
seu fundamento doutrinário básico, no
princípio da:
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:

a) Investidura em Cargo Público
b) Contrato Administrativo
c) Contrato de Locação de Serviços
d) Concessão ou Permissão
__QUESTÃO 05 ______________________
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
__QUESTÃO 06 ______________________
Sobre a Administração Pública, julgue os
itens abaixo e escolha o correto:
a) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo não
poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Judiciário.
b) É permitida a acumulação de um cargo
público remunerado com mais dois cargos
públicos remunerados de professor.
c) Os atos de improbidade administrativa
importarão a perda dos direitos políticos, a
perda
da
função
pública,
a
indisponibilidade
dos
bens
e
o
ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.
d) é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do
serviço público.
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__QUESTÃO 07 ______________________
Sobre o servidor público da administração
direta autárquica e fundacional assinale a
assertiva correta:
a) Quando no exercício de mandato eletivo
de Deputado Estadual ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Quando investido no mandato de Prefeito,
será afastado do cargo, emprego ou
função, não sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração.
c) No afastamento para exercício de
mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais,
incluindo-se ai para promoção por
merecimento.
d) Quando no exercício de mandato eletivo
de Vereador, se houver compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo.
__QUESTÃO 08 ______________________
“....Compartimento na estrutura estatal a que
são cometidas funções determinadas, sendo
integrado por agentes que, quando as
executam, manifestam a própria vontade do
Estado.” (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo, 14ª
ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005).
O Conceito acima do Prof. José dos Santos é
de:
a) Fundações Públicas
b) Órgãos Públicos
c) Autarquias
d) Empresas Públicas
__QUESTÃO 09 ______________________
Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações é assegurado, quando da sua
aposentadoria:

a) Por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei.
b) Compulsoriamente, aos setenta anos de
idade,
com
proventos
Integrais
independente do tempo de contribuição.
c) Voluntária, desde que cumprido tempo
mínimo de quinze anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria e contando com sessenta
anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e
cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher.
d) Voluntária, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício
no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria e
contando com sessenta e cinco anos de
idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade
e trinta e cinco de contribuição, se mulher.
__QUESTÃO 10 ______________________
Acerca da estabilidade dos servidores
públicos julgue os itens e assinale a
alternativa correta.
a) Gozará de estabilidade o servidor após o
efetivo exercício de dois anos no cargo
para o qual prestou concurso público, ou
após três anos da data da aprovação e
convocação do mesmo.
b) Transcorrido lapso temporal legal para
adquirir a estabilidade, essa se opera
automaticamente, sem a necessidade de
mais nenhuma condição.
c) São estáveis aqueles que aprovados em
concurso público, tenham exercido,
efetivamente, o cargo para o qual
prestaram concurso de prova ou prova e
títulos, após o decurso do prazo legal de
dois anos e avaliação de seu superior
imediato, que irá decidir ou não sobre a
necessidade de submetê-lo a uma
comissão instituída com essa finalidade.
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d) Como condição para a aquisição da
estabilidade, é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.
__QUESTÃO 11 ______________________
São respectivamente exemplos componentes
da Administração Pública Direta e Indireta:
a) Autarquias e Órgãos Públicos.
b) Fundações Públicas e Empresas Públicas.
c) Órgãos Públicos e Fundações Públicas.
d) Empresas Públicas e Autarquias.
__QUESTÃO 12 ______________________
Sobre os serviços públicos, analise os itens
abaixo e assinale aquele que traz a
alternativa CORRETA:
a) A delegação, a título precário, mediante
exclusivamente licitação, da prestação de
serviços públicos, feita pelo poder
concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre
capacidade
para
seu
desempenho, por sua conta e risco,
concessão de serviço público.
b) A delegação, a título precário, mediante
licitação, da prestação de serviços
públicos, feita pelo poder concedente à
pessoa física ou jurídica que demonstre
capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco, concessão de serviço
público.
c) A concessão de serviço público, precedida
ou não da execução de obra pública, será
formalizada mediante contrato, que deverá
observar os termos desta Lei, das normas
pertinentes mesmos nos casos em que
houver dispensa de licitação.
d) As concessões e permissões sujeitar-seão à fiscalização pelo poder concedente
responsável pela delegação, com a
cooperação dos usuários.

__QUESTÃO 13 ______________________
Todas as alternativas abaixo são exemplos
de clausulas de conteúdos essenciais dos
contratos de concessão de serviços públicos,
EXCETO:
a) Relativas ao preço do serviço e aos
critérios e procedimentos para o reajuste e
a revisão das tarifas.
b) Relativas aos direitos, garantias e
obrigações do poder concedente e da
concessionária, inclusive os relacionados
às previsíveis necessidades de futura
alteração e expansão do serviço e
consequente
modernização,
aperfeiçoamento
e
ampliação
dos
equipamentos e das instalações.
c) Relativas às margens mínimas de lucros
percebidas pela concessionária, em razão
da contra prestação paga pela exploração
do serviço à concedente.
d) Relativas ao foro e ao modo amigável de
solução das divergências contratuais.
__QUESTÃO 14 ______________________
Julgue os itens abaixo e assinale a
alternativa correta.
São formas de extinção da concessão de
serviços públicos:
I – Anulação
II – Encampação
III – Substituição
IV – Rescisão
Estão corretos os itens:
a) I e III
b) II e III
c) I e II
d) IV e III
__QUESTÃO 15 ______________________
Sobre os princípios da Administração
Pública, assinale a alternativa que contém
princípios que nem sempre a administração
pública é obrigada a considerar, ao momento
dos seus atos administrativos.
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a) Legalidade e Conveniência.
b) Impessoalidade e Publicidade.
c) Eficiência e Oportunidade.
d) Conveniência e Oportunidade.

a) Concorrência
b) Leilão
c) Tomada de preços
d) Concurso
__QUESTÃO 20 ______________________

LICITAÇÃO PÚBLICA
__QUESTÃO 16 ______________________
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 17 ______________________
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
__QUESTÃO 18 ______________________
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:
a) Seja mais vantajosa
b) Atenda nas suas necessidades
c) Seja mais conveniente
d) Proporcione melhor preço
__QUESTÃO 19 ______________________

A etapa preliminar da pré-qualificação é
possível, na seguinte modalidade licitatória:
a) Concurso
b) Concorrência
c) Carta Convite
d) Leilão
LEI ORGANICA
MARACANAÚ

DO

MUNICÍPIO

DE

__QUESTÃO 21 ______________________
Que impostos, dentre outros podem ser
instituídos, segundo a Constituição Federal,
pelo Município? Indique a alternativa correta.
a) IVVC – IPI – ISS
b) ICMS – ISS – ITBI
c) IPTU – ISS – ITBI
d) IPTU – IPI – ISS
__QUESTÃO 22 ______________________
Que percentuais são transferidos do Estado,
em relação à participação do Município na
arrecadação
do
IPVA
dos
veículos
automotores, ali licenciados, e do ICMS
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços
de transportes interestaduais, intermunicipais
e de comunicação, respectivamente?
a) 25% e 50%
b) 50% e 25%
c) 50% e 20%
d) 40% e 25%

A modalidade de licitação apropriada, para
contratar
trabalho
cientifico,
cuja
remuneração far-se-á por determinado valor
prefixado, é:
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__QUESTÃO 23 ______________________
Qual é a composição de órgãos
Administração Direta do Município?

da

a) Autarquias e Secretarias
b) Fundações e Secretarias
c) Autarquias e Empresas Públicas
d) Secretarias ou órgãos equiparados
__QUESTÃO 24______________________
Qual é o prazo de validade do Concurso
Público?
a) Até 2 anos;
b) Até 2 anos, prorrogáveis uma vez, por
igual período;
c) Até 1 ano, prorrogável uma vez por igual
período;
d) Até 2 anos, prorrogáveis uma vez por mais
um ano.
__QUESTÃO 25 ______________________
Qual é o limite máximo vencimental do
Servidor Público Municipal?
a) Remuneração, em espécie que perceber,
a qualquer título, o Prefeito Municipal
b) Remuneração, em espécie que perceber,
a qualquer título, o Governador Estadual
c) Remuneração, em espécie que perceber,
a qualquer título, o Secretário Municipal
d) Remuneração, em espécie que perceber,
a qualquer título, o Procurador Jurídico do
Município.
RESPONSABILIDADE FISCAL
__QUESTÃO 26 ______________________
Uma das principais inovações da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF foi possibilitar,
através de critérios estabelecidos na LDO,
limitações de empenho, quando as receitas
arrecadadas não se comportarem, segundo a
previsão. No entanto, nem todo tipo de
despesa pode ser restringida. Assinale,
abaixo, um tipo de despesa que não poderá
ser submetida ao mecanismo de limitação de
empenho:

a) Despesas com combustíveis.
b) Despesas com consultoria.
c) Despesas com pagamento de servidores.
d) Despesas com material de expediente.
__QUESTÃO 27 ______________________
Determinado ente, quando da edição da LRF,
estava dentro dos limites de despesas com
pessoal determinados pela Lei. Algum tempo
depois, o ente desajustou-se, e passou a
despender com pessoal, mais do que o limite
estabelecido pela LRF. Qual prazo que o
ente terá para se ajustar?
a) Dois exercícios, eliminando o excesso,
gradualmente, a razão de, pelo menos, um
terço a.a.
b) Dois quadrimestres, sendo, pelo menos,
50% do excesso no primeiro, adotando-se,
entre outras, as providências previstas nos
parágrafos 3º e 4º, do artigo 169 da
Constituição.
c) Dois exercícios, eliminando o excesso,
gradualmente, a razão de, pelo menos,
50% a.a.
d) Dois quadrimestres, devendo reduzir, pelo
menos, um terço do excesso no primeiro,
adotando-se, entre outras, as providências
previstas nos parágrafos 3º e 4º, do artigo
169 da Constituição.
__QUESTÃO 28 ______________________
Qual dos itens abaixo, segundo a Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, não
representa um instrumento de transparência,
na gestão fiscal?
a) Limitação de empenho.
b) Prestação de contas.
c) Orçamentos e LDO.
d) Realização de audiências públicas
__QUESTÃO 29 ______________________
As Câmaras Municipais estarão submetidas
a dois limites de despesas, com pessoal: o
limite da LRF(6% da RCL) e o limite
estabelecido na Emenda Constitucional nº
25, a chamada Emenda Amin. Qual é o limite
estabelecido pela Emenda Constitucional nº
25?
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a) 40% do montante transferido à Câmara,
incluindo subsídio dos Vereadores.
b) 70% do montante transferido à Câmara,
incluindo subsídio dos Vereadores.
c) 40% do montante transferido à Câmara,
excluindo subsídio dos Vereadores.
d) 50% do montante transferido à Câmara,
incluindo subsídio dos Vereadores.
__QUESTÃO 30 ______________________
Nos termos da LRF, os titulares de poderes e
de
órgãos
públicos,
expressamente
identificados, deverão emitir Relatório de
Gestão Fiscal:
a) Ao final do exercício financeiro.
b) Sempre
que
houver
interesse,
previamente declarado.
c) Ao final do semestre seguinte ao do
exercício que se encerra.
d) Ao final de cada quadrimestre.

LÍNGUA PORTUGUESA
O mundo coberto de penas
O mulungu do bebedouro cobria-se de
arribações. Mau sinal, provavelmente
o
sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos,
arranchavam-se nas árvores da beira do
rio,descansavam,bebiam e, como ao redor
não havia comida, seguiam viagem para o
sul.O casal agoniado sonhava desgraças .O
sol chupava os
poços,e aquelas
excomungadas levavam o resto da água,
queriam matar o gado.
Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano
resmungou, franziu a testa, achando a frase
extravagante. As aves matarem bois e
cabras, que lembrança!Um bicho de penas
matar um gado! Provavelmente sinha Vitória
não estava regulando.
Como era que sinha Vitória tinha
dito?A frase dela tornou ao espírito de
Fabiano e logo a significação apareceu. As

arribações bebiam a água. Bem. O gado
curtia a sede e morria.Muito bem!As
arribações matavam o gado. Estava certo.
Àquela hora o mulungu do bebedouro sem
folhas e sem flores, uma garrancharia
pelada,enfeitava-se de penas.
Desceu da ribanceira, agachou-se à
beira d´água salobra, pôs-se a beber
ruidosamente nas palmas das mãos.Uma
nuvem
de
arribações
voou
assustada.Fabiano levantou-se,um brilho de
indignação nos olhos.
Seria necessário mudar-se?Apesar de
saber que era necessário, agarrou-se a
esperanças frágeis. Talvez a seca não
viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos
bichos é que lhe faziam medo. Procurou
esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los
.se estavam ali,voando-lhe em torno da
cabeça,agitando-se na lama ,empoleirados
nos galhos espalhados no chão,mortos? Se
não fossem eles, a seca não existiria. Pelo
menos não existiria naquele momento: viria
depois, seria mais curta. Assim, começava
logo – e Fabiano sentia-a de longe. Sentia-a
como
se
ela
já
tivesse
chegado,experimentava adiantadamente a
fome,a sede,as fadigas imensas das
retiradas.
Alguns dias antes, estava sossegado,
preparando látegos, consertando cercas. De
repente, um risco no céu, outros riscos,
milhares de riscos juntos, nuvens, o
medonho rumor das asas a anunciar a
destruição.
Graciliano Ramos- Vidas Secas
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__QUESTÃO 31 ______________________

__QUESTÃO 36 ______________________

Assinale o item correto
Para Fabiano sinha Vitória estava
delirando porque

Como em “à beira da água”,4º. parágrafo,
está correto o emprego da crase em

a) tinha medo da falta de chuva.
b) dizia que as aves queriam matar o gado
c) reclamava das desgraças
d) não suportava a água salobra
__QUESTÃO 32 ______________________

a) entrada proibida à pessoas estranhas
b) gosto de andar à cavalo
c) voltarei à uma hora
d) vive à pensar em bobagens
__QUESTÃO 37 ______________________

Fabiano aceitou também que o
responsável pela seca eram

“Nuvem”, 4º.parágrafo, é coletivo de aves.
Assinale a igualdade correta quanto ao
coletivo

a) as aves
b) as desgraças
c) os mulungus
d) as nuvens

a) junta= bois
b) matilha= cabras
c) penca= ovelhas
d) vara = cebolas

__QUESTÃO 33 ______________________

__QUESTÃO 38 ______________________

Não é sinal de que a seca está próxima
a) poços secos
b) mulungu sem folhas
c) água salobra
d) preparação dos látegos

[...] “eles, 5º. parágrafo, se refere aos

__QUESTÃO 34 ______________________
O título do texto se explica por causa das
a) desgraças
b) nuvens
c) aves
d) árvores
__QUESTÃO 35 ______________________

a) sinais
b) bichos
c) poços
d) mulungus
__QUESTÃO 39 ______________________
[...] “látegos”, 6º. parágrafo, é a mesma
coisa que
a) selas
b) chicotes
c) pertences
d) arreios

A seca angustia o casal porque
a) era um mau sinal
b) o sertão ia pegar fogo
c) o gado morria
d) tinha que emigrar.
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__QUESTÃO 40 ______________________

__QUESTÃO 44 ______________________

Tem o mesmo sentido de “curtia”, 3º.
parágrafo, o item

Em “milhares de riscos juntos”, 6º.
parágrafo, tem-se exemplo de

a) O operário curtia o couro.
b) Há pessoas que curtem o lado bom da
vida
c) Fui curtir o desapontamento no meu quarto
d) Vários legumes estão curtindo neste vidro

a) metonímia
b) hipérbole
c) comparação
d) eufemismo
__QUESTÃO 45 ______________________

__QUESTÃO 41 ______________________
O último período do texto refere-se

[...] “arribações, 1º.parágrafo, refere-se a
aves como

a) aos raios
b) às aves
c) aos látegos
d) às nuvens

a) destruição
b) chegada
c) viagem
d) migração

__QUESTÃO 42 ______________________
Tem a mesma classificação gramatical de
“assim”, 2º.parágrafo ,a palavra sublinhada
do item
a) A roupa está meio usada
b) O livro não tinha nenhum senão
c) Em que frase tal é adjetivo?
d) Ninguém nos ama.
__QUESTÃO 43 ______________________
“Sinha”, 2º. parágrafo, é uma forma de
tratamento respeitoso com que as
escravas e as pessoas antigas tratavam
as senhoras. Aos reitores de universidade
dá-se o tratamento de

MATEMÁTICA
__QUESTÃO 46 ______________________
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, calculado 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

a) Vossa Excelência
b) Vossa Eminência
c) Vossa Magnificência
d) Vossa Reverendíssima
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__QUESTÃO 47 ______________________

__ QUESTÃO 51 _____________________

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.

Repartindo-se um número 450 em parcelas
proporcionais a 6, 5 e 4, qual será o menor
valor dessas parcelas?

a) R$ 11.500,00
b) R$ 11.000,00
c) R$ 10.500,00
d) R$ 10.000,00

__ QUESTÃO 48 _____________________
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) 10%
b) 12%
c) 15%
d) 20%

__QUESTÃO 49 ______________________
A razão entre 15m³ e 6000 litros é igual a:
a) 2/3
b) 2/5
c) 5/2
d) 3/2

a) 200
b) 180
c) 150
d) 120

__ QUESTÃO 52 _____________________
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) 20 anos
b) 40 anos
c) 25 anos
d) 35 anos

__ QUESTÃO 53______________________
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) 16 dias
b) 16 dias e 20 horas
c) 14 dias e 20 horas
d) 14 dias

__ QUESTÃO 54 _____________________
__ QUESTÃO 50 _____________________
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

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
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__ QUESTÃO 55 _____________________

__QUESTÃO 58 ______________________

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?

Uma caixa d’água tem um vazamento que a
esvazia em oito horas. A torneira que a
abastece pode enchê-la em seis horas. Com
a torneira aberta, em quanto tempo a caixa
d’água ficará cheia?

a) R$ 260,00
b) R$ 455,00
c) R$ 416,00
d) R$ 364,00

a) 48 horas
b) 36 horas
c) 24 horas
d) 12 horas

__QUESTÃO 56 _________________NULA

__QUESTÃO 59 ______________________

Determinado setor, distribuiu um prêmio no
valor de R$ 9.000,00, entre 3 funcionários,
em partes inversamente proporcionais, ao
número de faltas que cada um teve, durante
o ano. Sabendo que A teve 6 faltas; B, 3
faltas e C, 8 faltas, qual a parte do prêmio
que coube ao funcionário A?

A distância entre duas cidades é 24km. Em
um mapa, essa distância mede 15 cm. Pode
se afirmar, pois, que a escala utilizada é:

a) R$ 4.800,00
b) R$ 4.200,00
c) R$ 3.600,00
d) R$ 3.200,00
__QUESTÃO 57 ______________________
Dividir 342 em três partes, de forma que a
primeira esteja para a segunda, como 3 está
para 5 e a segunda para terceira, como, 4
está para 8. Quais são as partes,
respectivamente?
a) 57, 90 e 195
b) 52, 95 e 195
c) 57, 95 e 190
d) 50, 95 e 190

a) 1 : 175.000
b) 1 : 180.000
c) 1 : 150.000
d) 1 : 160.000
__QUESTÃO 60 ______________________
Na perfuração de um túnel, 80 operários
levaram 42 dias para perfurar 320m. Quantos
dias seriam necessários para perfurar 400m,
se o número de operários fosse reduzido
para 60?
a) 60 dias
b) 10 dias
c) 70 dias
d) 80 dias
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