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                                  Cargo: Agente Administrativo   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTUROSA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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Texto 1 
 

Não-coisa     (Ferreira Gullar) 
 

O que o poeta quer dizer 
no discurso não cabe 
e se o diz é pra saber 
o que ainda não sabe. 
 

Uma fruta uma flor 
um odor que relume... 
Como dizer o sabor, 
seu clarão seu perfume? 
 

Como enfim traduzir 
na lógica do ouvido 
o que na coisa é coisa 
e que não tem sentido? 
 

A linguagem dispõe 
de conceitos, de nomes 
mas o gosto da fruta 
só o sabes se a comes 
 

só o sabes no corpo 
o sabor que assimilas 
e que na boca é festa 
de saliva e papilas 
 

invadindo-te inteiro 
tal do mar o marulho 
e que a fala submerge 
e reduz a um barulho, 
 

um tumulto de vozes 
de gozos, de espasmos, 
vertiginoso e pleno 
como são os orgasmos 

 

No entanto, o poeta 
desafia o impossível 
e tenta no poema 
dizer o indizível: 
 

subverte a sintaxe 
implode a fala, ousa 
incutir na linguagem 
densidade de coisa 
 

sem permitir, porém, 
que perca a transparência 
já que a coisa ë fechada 
à humana consciência. 
 

O que o poeta faz 
mais do que mencioná-la 
é torná-la aparência 
pura — e iluminá-la. 
 

Toda coisa tem peso: 
uma noite em seu centro. 
O poema é uma coisa 
que não tem nada dentro, 
 

a não ser o ressoar 
de uma imprecisa voz 
que não quer se apagar 
— essa voz somos nós. 
 
 
 
.

 

Poema extraído dos “Cadernos de Literatura Brasileira”, editados pelo Instituto Moreira Salles — São Paulo, nº 6, setembro de 1998, pág. 77. 
 

1. O texto acima tem predominantemente a função: 
 

a) referencial b) emotiva c) poética d) fática e) conativa
 

2. Na segunda estrofe, o autor faz uso de uma figura de linguagem que mistura os vários sentidos: 
 

a) sinestesia b) metáfora c) metonímia d) eufemismo e) antítese
 

3. Podemos inferir do sentido global do texto: 
 

a) O poeta sabe o poder que sua poesia tem e a usa para despertar os mais nobres sentimentos humanos. 
b) O poeta é alguém que não se decidiu e sua poesia é sem lógica. 
c) A linguagem poética parece incompreensível, mas sua riqueza reside justamente na tentativa de expressar as sensações 

e sentimentos mais profundos, ainda que não se encaixem na lógica racional. 
d) O poeta é alguém que luta para expressar sua vontade, mesmo que incompreensível. Sonha em poder explicar o universo 

e seus mistérios. 
e) A poesia expressa o ser interior do poeta que não compreende a lógica do mundo e se lança no prazer de entreter as 

pessoas e fazer a vida mais colorida e alegre. 
 

4. ―...subverte a sintaxe 

        implode a fala, ousa 
       incutir na linguagem 
       densidade de coisa...‖  
No trecho acima o autor afirma: 
 

a) que utiliza a sintaxe da língua portuguesa com cautela e dedicação 
b) que desordena a sintaxe em busca da expressão 
c) que inclui em sua linguagem a grandeza da gramática 
d) que abandona a gramática em troca de sua linguagem 
e) que procura a densidade escondida na sintaxe 
 

5.  ―...O que o poeta faz 
        mais do que mencioná-la 
         é torná-la aparência 
        pura — e iluminá-la.” 
 

O pronome oblíquo utilizado nessa estrofe retoma um termo já mencionado no poema. Refere-se à palavra: 
 

a) linguagem 
b) sintaxe 

c) humana consciência 
d) transparência 

e) poema 
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6. ―...a não ser o ressoar 
       de uma imprecisa voz 
       que não quer se apagar 
       — essa voz somos nós.‖ 

O uso do pronome pessoal em 1ª pessoa do plural indica: 

a) exclusão do poeta 
b) inclusão dos outros poetas em sua fala 
c) inclusão do poeta 

d) exclusão dos leitores 
e) inclusão do poeta e exclusão dos leitores 

 
7. O uso dos dois pontos na 8ª estrofe indica: 
 
a) citação de outra personagem 
b) início da fala do locutor 
c) vocativo 

d) enumeração explicativa 
e) esclarecimento 

 
8. ―...invadindo-te inteiro 
       tal do mar o marulho 
       e que a fala submerge 
       e reduz a um barulho, 

 
       um tumulto de vozes 
       de gozos, de espasmos, 

       vertiginoso e pleno 
       como são os orgasmos...‖ 
 
As vírgulas utilizadas acima na questão nº 08, separam: 
 
a) aposto 
b) vocativo 
c) conjunções coordenadas 

d) termos com mesma função sintática 
e) palavras aleatórias 

 
Texto 2 

 

 
 
9. Podemos inferir sobre o texto: 
 
a) Hagar se surpreende por descobrir que ELE é o bom discursante. 
b) A pergunta ingênua da filha leva Helga a explicar-lhe coisas sobre o casamento. 
c) Hagar torna claro com seu comentário quem é o bom ouvinte do seu casamento. 
d) Helga explica como é bom ser ouvinte e discursante no casamento. 
e) A fala de Helga aliada à imagem do primeiro quadrinho aponta a verdadeira missão de Helga: ser pacienete e saber ouvir. 
 
10. Assim como no texto 2, há exemplo de registro informal e próprio da oralidade em: 
 
a) Não há mais nada entre mim e ti. 
b) Não tá nada resolvido com seus pais. 
c) A brincadeira suaviza as dificuldades da vida. 

d) Posso me oferecer para ajudá-la, mamãe? 
e) Não me comporto como você. 

 
11. Para colocar a lista de todos os programas contidas no menu Iniciar em ordem alfabética pode-se escolher a opção: 
 
a) Click direito > Propiedades > Aba Personalzar 
b) Click direito > Classificar por nome 
c) Click direito > Organizar ícones > Organizar automaticamente 
d) Click direito > Explorar 
e) Click direito > Organizar ícones > Nome 
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12. Para melhorar o acesso aos dados e sua velocidade de leitura, uma ferramenta do Windows é o Desfragmentador de 
Disco, que tem como função: 
 
a) agrupar os arquivos mais utilizados em partições mais rápidas do disco. 
b) agrupar os arquivos mais utilizados em um único volume de disco. 
c) regravar partes de um arquivo em setores contínuos. 
d) agrupar clusters menores do disco em cluster de tamanho maior. 
e) liberar espaço da unidade de disco. 
 
13.  A parte Lógica do computador, programas, sistemas e demais aplicações do gênero são também conhecida como: 
 
a) Firmware 
b) Software 

c) Netware 
d) Hardware 

e) Limewire 

 
14.  Considere as células do MS Excel 2000, com os respectivos conteúdos: D6=5,00; D7=6,00; D8=10,00; D9=2,00 e 
D10=D6+D7*D8/D9. A célula D10, no formato Moeda com símbolo R$, observando-se o alinhamento, apresentará o resultado: 
 
a)  R$ 32,50 
b)  R$ 35,00 

c)  R$ 55,00 
d)  R$35,00 

e)  R$55,00 

 
15.  Para excluir um arquivo no WindowsXP sem que ele seja enviado para a lixeira, pode-se utilizar o atalho: 
 
a) pressionar a tecla CTRL, teclar Delete e confirmar. 
b) pressionar a tecla SHIFT, teclar Delete e confirmar. 
c) teclar Delete e confirmar. 
d) clicar com o botão direito do mouse, escolher Excluir e confirmar. 
e) clicar com o botão esquerdo do mouse, escolher Excluir e confirmar. 
 
16.  Num documento MS-Word 2000, em exibição Normal, ao selecionar ―Cabeçalho e rodapé‖, o texto será exibido: 
 
a) em Tela inteira. 
b) em Zoom, nos cabeçalhos e rodapés. 
c) ainda no modo Normal. 
d) no modo Layout de impressão. 
e) no modo Estrutura de tópicos. 
 
17.  Tradicionalmente realiza a proteção de máquinas de uma rede contra os ataques (tentativas de invasão) provindos de um 
ambiente externo. Trata-se de:  
 
a) Roteador 
b) Antivírus.  

c) Password.  
d) Firewall.  

e)  Hub. 

 
18.  Nas propriedades da Barra de tarefas do Windows 98, acessadas a partir de Configurações do menu Iniciar, pode-se: 
 
a) Escolher o Papel de parede para a tela. 
b) Alterar a resolução da tela. 
c) Alterar o modo de exibição dos arquivos. 
d) Acertar a data e a hora do relógio no canto direito da tela. 
e) Limpar o conteúdo da pasta Documentos do menu Iniciar. 
 
19.  Assinale a alternativa que não apresenta um componente do computador: 
 
a) Dispositivos de entrada e saída 
b) Memória 
c) Unidade central de processamento 
d) No-break 
e) Placa-Mãe 
 
20.  Com relação ao serviço W W W, assinale a afirmativa incorreta: 
 
a)  Uma página ou arquivo web na Internet pode ter mais de um endereço 
b) Por meio do serviço W W W, podemos consultar páginas HTML. O programa usado para visualizar os documentos é o       
browser. 
c) O protocolo http é usado para comunicação. 
d) Backbone é um endereço da Internet em que estão localizados os provedores. 
e) A ―World Wide Web‖  em português significa "Rede de alcance mundial‖ 
 
21.  O valor da expressão     ( 4  ¹ -  3    ¹)    ¹ , corresponde a alternativa : 
 
a) – 1           b) -12           c) 1           d) – 6           e) 1/12 
 




http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa


Agente Administrativo                                                                                 Select Consultoria e Assessoria 

 

CÂMARA  MUNICIPAL DE VENTUROSA                                                                                         5 
 

22. O menor número que se deve subtrair de 42.632 para se obter um número que seja simultaneamente divisível por 5 e por 9 
é considerado um número : 
 
a) maior que 20 e menor 30. 
b) um número primo menor que 10. 
c) um número primo maior que 20 e menor que 30. 

d) um número primo compreendido entre 10 e 20. 
e) maior 30 e menor que 40. 

 
23.  Se A, B e C  são números diretamente proporcionais a 2,3,5, respectivamente e, A + C = 28, o valor de B corresponde a : 
 

a) 12           b) 8          c) 14           d) 7         e) 9 
 
24.  Sr. Ricardo distribuiu entre os membros da sua família o seu salário da seguinte forma :deu metade a sua esposa, um 
terço do que restou ao filho mais velho e finalmente um quinto do que sobrou ao caçula, ficando ainda com R$ 640,00. O 
salário de Sr. Ricardo é : 
 
a) R$ 3.000,00           b) R$ 2.400,00           c) R$ 2.560,00           d) R$ 1.840,00           e) R$ 6.680,00 
 
25. O regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol, consta que vitória são 3 pontos, empate 1 ponto e derrota não 
pontua. Até a presente data foram computados 20 jogos. Se um desses times venceu 8 jogos e perdeu outros 8 jogos, quantos 
pontos ele tem até agora  ? 
 

a) 24 pontos            b) 25 pontos           c) 26 pontos           d) 27 pontos           e) 28 pontos 
 
26. O planeta Terra tem dois movimentos principais, sendo aquele que se refere ao movimento da Terra em sua órbita elíptica 
em torno do Sol denomina-se: 
 
a) Movimento Planetário 
b) Movimento de Rotação 

c) Movimento Lunar 
d) Movimento de Translação 

e) Movimento Solar elíptico  

 
27. Dentre as alternativas abaixo, apenas uma delas não corresponde a uma das capitais da região sudeste do Brasil, 
assinale-a: 
 
a) São Paulo 
b) Belo Horizonte 

c) Rio de Janeiro 
d) Vitória 

e) Florianópolis 

 
28. A revolução ocorrida em Pernambuco em 1817, onde foi organizado o primeiro governo brasileiro independente e 
proclamada a República, podendo-se destacar como causas principais, o declínio da cultura da cana-de-açúcar e a influência 
da Maçonaria, refere-se a: 
 
a) Revolução Praieira 
b) Guerra dos Mascates 
c) Revolução Pernambucana 

d) Proclamação da República Federativa do Brasil 
e) Guerra de Canudos  

 
29. A Proclamação da República Brasileira é o evento, na História do Brasil, que instaurou o regime republicano no país, 
derrubando a Monarquia. Ocorreu Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na praça da Aclamação (hoje Praça da 
República), quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, foram liderados pelo comandante: 
 
a) Floriano Peixoto 
b) Deodoro da Fonseca  

c) Prudente de Morais 
d) Hermes da Fonseca 

e) Benjamin Constant 

 
30. Com o Primeiro Reinado instaurado logo depois da Independência do Brasil (1822), o Brasil passou por diversas 
instabilidades políticas. Depois de graves problemas internos, advindos de crises internacionais (como a disputa da Província 
Cisplatina e questões hereditárias em Portugal) e de instabilidades políticas no país, o Imperador D. Pedro I não conseguiu 
suportar a pressão, e se viu obrigado a abdicar do seu posto como Imperador do Brasil, no dia: 
 
a) 07 de setembro de 1822 
b) 15 de novembro de 1889 

c) 22 de dezembro de 1822 
d) 07 de abril de 1831 

e) 22 de abril de 1823 
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