CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAU
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO
HUMANOS

DE

RECURSOS

__QUESTÃO 01 ______________________
Reintegração, segundo a legislação em vigor,
é:
a) O retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria.
b) A reinvestidura do servidor estável, ao órgão anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua demissão, por decisão
administração ou judicial.
c) O retorno do servidor estável, ao cargo,
anteriormente ocupado, em virtude de inabilitação, em estágio probatório, relativo a
outro cargo.
d) Nenhuma das alternativas anteriores

a) FVVF
b) VVFF
c) VVVF
d) FFVV
__QUESTÃO 03 ______________________
A etapa do diagnóstico das necessidades e
dos problemas de treinamento é chamada de
Levantamento das Necessidades de Treinamento e pode ocorrer, em três diferentes níveis de análise.
a) Da organização, departamental e das tarefas e operações
b) Do Mercado, departamental e das pessoas
c) Do Mercado, da organização, e das pessoas
d) Da organização, das equipes e das tarefas
e operações

__QUESTÃO 02 ______________________
Analise os itens a seguir, relacionados ao
servidor público, na conformidade da legislação em vigor, e marque com C se assertiva
for correta e com F, se for falsa.
I. A fixação dos vencimentos dos servidores público pode ser objeto de Convenção Coletiva.
II. As faltas justificadas decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, poderão
ser compensadas, a critério da chefia imediata, sendo consideradas, como de
efetivo exercício.
III. O servidor, ao adquirir a estabilidade no
serviço público, poderá perder o cargo,
por meio de procedimento de avaliação
periódica de desempenho.
IV. A exoneração de servido público em virtude de reprovação no estágio confirmatório, é penalidade decorrente do Poder
Administrativo Disciplinar da Administração Pública.

__QUESTÃO 04 ______________________
Uma das vantagens da avaliação de desempenho humano, através do método das escalas gráficas é:
a) Flexibilidade no processo de avaliação
b) Participação ativa do servidor avaliado
c) Profundidade e objetividade na avaliação
de desempenho
d) Facilidade de planejamento e de construção do instrumento de avaliação
__QUESTÃO 05 ______________________
Uma das vantagens da avaliação de desempenho humano, pela pesquisa de campo é:
a) Permitir planejamento para o futuro
b) Intensa participação do avaliado
c) Custo operacional reduzido
d) Processo de avaliação é ágil e rápido
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__QUESTÃO 06 ______________________
O Gestor de Recursos Humanos defronta-se,
no dia-a-dia corporativo, com inúmeros desafios. Conhecer legislação, conceitos e teorias
é, indispensável para enfrentá-los. Os desafios estão relacionados às regalias, aos benefícios e às vantagens concedidas aos servidores. Benefícios, por exemplo, podem ser
classificados, quanto a sua exigência legal, a
sua natureza e aos seus objetivos. Quanto
aos objetivos, os planos de benefícios podem
ser desdobrados em assistenciais, recreativos e supletivos. Os benefícios supletivos
incluem:
a) Assistência hospitalar e seguro de vida em
grupo
b) Restaurante no local do trabalho e estacionamento privativo
c) Serviço social e música ambiente
d) Área de lazer nos intervalos de trabalho

Assinale a opção correta:
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
d) Todas as afirmativas são verdadeiras
__QUESTÃO 09 ______________________
Assinale a alternativa que indica, especificamente, aspectos das políticas de aplicação e
Recursos Humanos.
a) Treinamento e desenvolvimento organizacional;
b) Compensação, higiene e segurança;
c) Descrição e análise de cargos e avaliação
de desempenho;
d) Treinamento e recrutamento

__QUESTÃO 07 ______________________
Sobre a administração de cargos, carreiras e
salários, é correto afirmar:
a) Cargo é o registro das funções, tarefas e
responsabilidades, de forma organizada, atribuídas a uma ou mais pessoas.
b) Descrição de cargo é o conjunto de funções assemelhadas e/ou complementares,
executadas por um ou mais servidores.
c) Função é o conjunto de atividades que
cada servidor executa na administração. É
singular, isto é, existe uma para cada servidor.
d) Valor relativo é sequência ou disposição
hierárquica dos cargos estabelecidos.
__QUESTÃO 08 ______________________
Leia as assertivas a seguir:
I. Nos planos tradicionais, registra-se, com
frequência, a insatisfação dos servidores,
por arcarem com custos de benefícios que
pouco utilizam;
II. Existe a percepção de perda de vitalidade
do benefício, com se torna hábito.
III. Benefícios inadequados podem tornar-se
fontes de queixas e reclamações.

__QUESTÃO 10 ______________________
Seleção é o processo de escolher o melhor
candidato para o cargo. Identificar e localizar
as características pessoais do candidato é
uma questão de sensibilidade. Uma aptidão
ou característica pessoal do candidato, associada à execução da tarefa em si, é:
a) Aptidão numérica
b) Visão de conjunto
c) Espírito de integração
d) Resistência à frustração

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
__QUESTÃO 11 ______________________
O servidor habilitado em Concurso Público e
empossado em cargo de provimento efetivo,
adquirirá estabilidade, no Serviço Público:
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a) Ao completar dois nos de efetivo exercício;
b) Após três de efetivo exercício, precedida
de avaliação de desempenho por comissão instruída, para essa finalidade;
c) Ao completar seis meses de efetivo exercício;
d) No ato da posse do servidor público, desde que, após Concurso Público de Provas
e Títulos.

__QUESTÃO 14 ______________________
Tendo em vista a legislação vigente é correto afirmar que o servidor não estável, quando
não satisfizer as condições do estágio probatório será:
a) Demitido
b) Posto em disponibilidade
c) Exonerado de ofício
d) Removido

__QUESTÃO 12 ______________________
Com base nas assertivas, a seguir, identifique, se verdadeira (V) ou falsa (F), respectivamente.
I.É permitida a acumulação remunerada de
cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, em relação a dois
cargos de professor.
II.É vedada a acumulação de cargos, ainda
que haja compatibilidade de horário, em
relação a um cargo de professor com outro
técnico ou científico.
III.É permitida a acumulação remunerada de
cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, em relação a dois
cargos de médico.
IV.É permitida a acumulação remunerada de
cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, em relação a um cargos de professor com outro de técnico de
nível médio.
a) VFVF
b) VVVF
c) VVFF
d) VFVV
__QUESTÃO 13 ______________________
Os subsídios de Vice-Prefeito, e de Secretários Municipais podem ser fixados por:
a) Iniciativa do Poder Executivo;
b) Lei de iniciativa da Câmara Municipal;
c) Iniciativa da Assembleia Legislativa do
Estado;
d) Iniciativa do Poder Judiciário.

__QUESTÃO 15 ______________________
O servidor que pratica ato de improbidade
administrativa, segundo o texto constitucional, não está sujeito à(ao):
a) Ação penal cabível
b) Cassação dos direitos políticos
c) Exoneração do cargo
d) Nenhuma das alternativas
__QUESTÃO 16 ______________________
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.
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__QUESTÃO 17 ______________________
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 18 ______________________
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.
d) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial
de desempenho por comissão instituída
para essa finalidade.
__QUESTÃO 19 ______________________
Os cargos, empregos e funções públicas somente podem ser exercidos:
a) por brasileiros e estrangeiros, na forma da
Lei
b) por brasileiros nato e naturalizados, excluído os estrangeiros, na forma da Lei
c) mediante aprovação em concurso público
d) cumulativamente, sem restrições, desde
que haja compatibilidade de horário
__QUESTÃO 20 ______________________
A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público de:
a) Provas ou títulos
b) Provas ou de provas e títulos
c) Provas e provas e títulos
d) Provas e títulos
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
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__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%
__QUESTÃO 23 ______________________
Qual é a composição de órgãos da Administração Direta do Município?
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;
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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 do 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?
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,agitandose 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
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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
__QUESTÃO 31 ______________________
Assinale o item correto
Para Fabiano sinha Vitória estava delirando porque
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 ______________________
Fabiano aceitou também que o responsável pela seca eram
a) as aves
b) as desgraças
c) os mulungus
d) as nuvens
__QUESTÃO 33 ______________________
Não é sinal de que a seca está próxima
a) poços secos
b) mulungu sem folhas
c) água salobra
d) preparação dos látegos
__QUESTÃO 34 ______________________
O título do texto se explica por causa das
a) desgraças
b) nuvens
c) aves
d) árvores

__QUESTÃO 35 ______________________
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.
__QUESTÃO 36 ______________________
Como em “à beira da água”,4º. parágrafo,
está correto o emprego da crase em
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 ______________________
“Nuvem”, 4º.parágrafo, é coletivo de aves.
Assinale a igualdade correta quanto ao
coletivo
a) junta= bois
b) matilha= cabras
c) penca= ovelhas
d) vara = cebolas
__QUESTÃO 38 ______________________
[...] “eles, 5º. parágrafo, se refere aos
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
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__QUESTÃO 40 ______________________

__QUESTÃO 44 ______________________

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

Em “milhares de riscos juntos”, 6º. parágrafo, tem-se exemplo de
a) metonímia
b) hipérbole
c) comparação
d) eufemismo
__QUESTÃO 45 ______________________

__QUESTÃO 41 ______________________
O último período do texto refere-se
a) aos raios
b) às aves
c) aos látegos
d) às nuvens
__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
a) Vossa Excelência
b) Vossa Eminência
c) Vossa Magnificência
d) Vossa Reverendíssima

[...] “arribações, 1º.parágrafo, refere-se a
aves como
a) destruição
b) chegada
c) viagem
d) migração
MATEMATICA
__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

__QUESTÃO 47 ______________________
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 48 _____________________

__ QUESTÃO 52 _____________________

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 49 ______________________

__ QUESTÃO 53______________________

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 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

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

__ QUESTÃO 54 _____________________
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 51 _____________________
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 55 _____________________
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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__QUESTÃO 56 _________________ NULA

__QUESTÃO 60 ______________________

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?

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) R$ 4.800,00
b) R$ 4.200,00
c) R$ 3.600,00
d) R$ 3.200,00

a) 60 dias
b) 10 dias
c) 70 dias
d) 80 dias

__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
__QUESTÃO 58 ______________________
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) 48 horas
b) 36 horas
c) 24 horas
d) 12 horas
__QUESTÃO 59 ______________________
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) 1 : 175.000
b) 1 : 180.000
c) 1 : 150.000
d) 1 : 160.000
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