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CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBARÁ 
PROVA: CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO  - 29/05/2011 

Texto I: para as questões 01 a 03. 
 
Conforme Talita Capoani, café e refrigerante não ajudam na hidratação do organismo. “Estes produtos, 
assim como as águas com sabor, têm conservantes, saborizantes e outros produtos que em excesso 
não fazem bem à saúde e de forma nenhuma substituem a água natural”, destacou a nutricionista.  

Texto adaptado: Folha de Londrina, 04/03/2011. 
 

01. No texto acima, a expressão “Estes produtos” (linha 2) faz referência a que produto(s)? 
 a) Apenas a águas com sabor. 
 b) Apenas aos refrigerantes. 
 c) Apenas ao café e a refrigerantes. 
 d) Apenas a café e águas com sabor. 
 e) A refrigerantes, café e águas com sabor. 
 
02. De acordo com as informações contidas no texto acima, quais são as afirmativas CORRETAS?  
 I. Em hipótese alguma se deve consumir água com sabor. 
 II. Café e refrigerantes não fazem bem à saúde. 
 III. Tanto água natural quanto café e refrigerantes atuam da mesma forma na hidratação do 

organismo. 

  
 a) Apenas a I. 
 b) Apenas a II. 
 c) Apenas a III. 
 d) Todas as afirmativas. 
 e) Nenhuma afirmativa. 
 

03. Qual é a única alternativa que apresenta apenas vocábulos monossílabos tônicos presentes no texto 
acima? 

 a) Não, têm e bem. 
 b) Com, têm e que. 
 c) Não, com e de. 
 d) Na, não e bem. 
 e) Com, que e as 
 
04. De acordo com as regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,  perderam o acento 

gráfico apenas as palavras de qual alternativa? 
 a) Aldeia – voo – heroi  
 b) Assembleia – veem – paranoico  
 c) Baleia – heroico – Coreia  
 d) Enjoo – aneis – aurea  
 e) Armazens – pera – tenis  
 
05. Apenas quais frases estão de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa? 
 I. Eu sempre vou à igreja do meu bairro. 
 II. Haviam muitos troféis para serem entregues. 
 III. Já faz treze anos que moro nesta cidade. 
 IV. Lembre-se sempre do meu endereço eletrônico. 
 V. É proibido a entrada nesta sala. 

  
 a) Apenas I, II e III. 
 b) Apenas I, III e IV. 
 c) Apenas I, IV e V. 
 d) Apenas II, III e V. 
 e) Apenas III, IV e V. 
 
06. Metafonia é uma alteração na pronúncia do /ô/ (fechado) da sílaba tônica, que passa a ser 

pronunciado /ó/ (aberto) na forma do plural. Qual alternativa apresenta apenas palavras com plural 
metafônico? 

 a) Povo e bolso 
 b) Osso e bolo 
 c) Bolo e jogo 
 d) Corpo e bolso 
 e) Osso e povo 
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07. Quanto à norma culta da língua portuguesa, analise o uso dos pronomes de tratamento nos contextos 

determinados entre parênteses. 
 I. Vossa Excelência conhece bem seus assessores.  (dirigindo-se à pessoa) 
 II. Sua Excelência conheceis bem vossos assessores. (referindo-se à pessoa) 
 III. Vossa Excelência conheceis bem vossos assessores.  (referindo-se à pessoa) 
 IV. Sua Excelência conhece bem seus assessores. (referindo-se à pessoa) 
 V. Vossa Excelência conheceis bem seus assessores. (dirigindo-se à pessoa) 
   
  Estão corretas apenas as afirmativas: 
 a) I e II. 
 b) I e IV. 
 c) II e III. 
 d) III e IV. 
 e) IV e V. 
 

08. Quanto à regência, assinale a alternativa correta. 
 a) O diretor da empresa perdoou ao erro do secretário. 
 b) O presidente da estatal não perdoou o secretário. 
 c) Nunca mais esquecerei do seu nome. 
 d) Lembre-se sempre de mim. 
 e) Ninguém obedece os sinais de trânsito. 
 
09. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo com as formas adequadas dos verbos querer e 

usar, respectivamente. 
“Meu marido não _______ que eu ________ meu relógio novo.” 

 a) quer – usasse   
 b) quis – usasse   
 c) queria – usaria  
 d) quer – usei   
 e) quisesse – usar 
 
10. Qual alternativa completa correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo? 

“A sua ________ não é um _________ nem um ________ no nosso departamento.” 
 a) prezensa – privelégio – empecilho 
 b) presensa – previlégio – empicilho 
 c) presença – privilégio – empecilho  
 d) prezença – previlegio – impecilho 
 e) presença – privilegio – impecilho 

 
11. Assinale a opção correta em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 
 a) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, entretanto 

há possibilidade de censura em determinados assuntos. 
 b) Aos presos não é assegurado o respeito à integridade física e moral. 
 c) As provas obtidas por meios ilícitos são admissíveis nos processos judiciais. 
  d) As ações de "habeas-corpus" e "habeas-data” não são gratuitas no Brasil. 
 e) No Brasil, poderá existir pena de morte apenas em caso de guerra declarada, e deve-se 

atentar aos termos do art. 84, inciso XIX. 

 
12. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa 

que NÃO é considerada um direito social. 
 a) Defesa do consumidor. 
 b) Assistência aos desamparados. 
 c) Proteção à maternidade e à infância. 
  d) Previdência social. 
 e) Saúde. 
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13. Para a composição das Câmaras Municipais, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) 

habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, será observado o limite máximo de quantos 
vereadores? 

 a) 11 (onze) 
 b) 12 (doze) 
 c) 13 (treze) 
  d) 14 (quatorze) 
 e) 15 (quinze) 

 
14. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cambará assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) Os Vereadores gozam de imunidade com relação às suas opiniões, palavras e votos, no 

exercício do mandato, na circunscrição do Estado do Paraná. 
 b) Ao Município de Cambará, de comum acordo com a União e o Estado, compete combater as 

causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos. 

 c) Ao Município de Cambará compete instituir guarda municipal destinada à proteção de seus 
bens serviços e instalações, conforme dispuser a Lei. 

  d) É vedada aos Poderes Municipais, a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos 
previstos na Lei Orgânica do Município de Cambará. 

 e) As sessões somente poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara ou por outro membro da 
Mesa, com a presença mínima de um terço de seus membros. 

 
15. Com relação à remuneração dos agentes políticos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) A remuneração do Vice-Prefeito não poderá ser superior a 50% da verba de representação do 

Prefeito Municipal. 
 b) Será atribuída verba de representação ao Prefeito Municipal na proporção de sessenta por 

cento (60%) e ao Presidente da Câmara em cinquenta por cento (50%) de seus respectivos 
vencimentos. 

 c) No caso de não fixação da remuneração e da verba de representação, prevalecerá os valores 
do mês de dezembro do último ano de legislatura, sendo os respectivos valores atualizados 
monetariamente pelo índice oficial, para a Legislatura seguinte. 

  d) A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara 
Municipal, no último ano de legislatura e até noventa (90) dias antes das eleições municipais, 
vigorando para a legislatura seguinte, observando-se as disposições legais. 

 e) A remuneração dos agentes políticos pode ser fixada em moeda corrente de outro País. 

 

 
16. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cambará, NÃO cabe ao Secretário 

da Mesa: 
 a) representar a Câmara em juízo ou fora dele; 
 b) secretariar a Comissão Executiva; 
 c) fiscalizar a elaboração das atas das sessões; 
  d) ler a matéria do expediente; 
 e) ler a Ata da Sessão anterior. 

 

 
17. Assinale a alternativa que esteja de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Cambará, sobre as Comissões Temporárias. 
 a) Só podem ser criadas, quando Especiais, por requerimento dos lideres partidários, sendo 

essas Comissões constituídas para tratarem de assuntos de uma Comissão Permanente. 
 b) Classificam-se em De inquérito, Processantes, Especiais e Orçamentárias. 
 c) Só podem ser criadas, quando Processantes, mediante requerimento de um terço dos 

Vereadores, independentemente de parecer e deliberação do Plenário e destinam-se à 
apuração de fato determinado e por prazo certo. 

  d) Extinguem-se com o término da Legislatura ou logo que tenham alcançado o seu objetivo. 
 e) Só podem ser criadas, quando Orçamentárias, mediante requerimento aprovado pela  maioria 

absoluta. 
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18. Da eleição da mesa da Câmara, após instalada a legislatura no primeiro dia de janeiro e logo após 
a posse, será realizada a eleição, sob a Presidência do vereador: 

 a) Mais votado. 
 b) Do partido com mais vereadores eleitos. 
 c) Do vereador com maior número de mandatos. 
 d) O mais idoso. 
 e) O último presidente da Câmara. 

 
19. Analise a Tabela_1 (Excel 2007, versão em português) e assinale a alternativa que contém a 

fórmula correta utilizada para calcular a média de toda a turma para a Nota 1. 
 

Tabela_1 

 A B C 

1 Aluno Nota 1 Nota 2 

2 Aline Gomes 7,5 6,8 

3 Antonio Carlos Rocha 7,9 8,2 

4 Benito Garcia Barbosa 8,3 8,1 

5 Jonas Goulart da Silva 6,5 7,8 

6 Rafaela de Souza Garcia 6,7 8,9 

7 Samanta Gonçalves 8,7 8,5 

8 Tatiana Lobo 4,5 5,5 

9 Viviane de Freitas 9,2 7,6 

10 Zenaide Vieira de Souza 5,6 6,3 
 

 a) = MEDIA(B2:B10) 
 b) = MEDIA(B2&B10) 
 c) = SOMA(B2&B10) / 9 
  d) = SOMA(B1:B10) / 10 
 e) = (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10 / 9) 
 

20. Sobre os comandos no sistema operacional Linux, assinale a alternativa correta: 
 a) cat  - exibe um calendário. 
 b) finger -  mostra as partições usadas. 
 c) who  - mostra o status da fila de impressão. 
  d) chmod  - altera as permissões de arquivos e diretórios. 
 e) mkdir -  mostra a quantidade de memória do computador. 
 

21. Analise as informações inseridas na Tabela_2 (Excel 2007). 
                                                                  Tabela_2 

 A B 

1 Quantia em Real R$ 1.560,00 

2 
Valor do Euro      

(cotação do dia) 
R$ 2,29 

3 Valor em Euro (€)  

 
Considerando os valores dados na Tabela_2 (Quantia em Real e o Valor do Euro), para encontrar 
o valor em Euro (na célula B3) para a quantia apresentada em Real, a fórmula correta é: 
 

 a) =B1 * B2 
 b) =B1 / B2 
 c) =B2 / B1 
 d) =B1 x B2 
 e) =1560 x 2,29 
 
22. Sobre o Firefox  assinale a alternativa correta. 
 a) Para adicionar o endereço de uma página em Favoritos, basta clicar no menu Favoritos e sub-

menu Adicionar página. 
 b) No menu histórico não é possível exibir os endereços de páginas acessadas. 
 c) Para limpar o histórico recente basta clicar no menu Exibir e sub-menu Recarregar. 
 d) Não é possível verificar os endereços mais visitados. 
 e) A página inicial sempre será a mesma, não podendo ser trocado o seu endereço. 
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23. Analise a Tabela_3  (Excel 2007, versão em português) e assinale a alternativa que contenha a 

fórmula utilizada para calcular o total comprado pelo Cliente Carlos Barbosa. 
 

Tabela_3 
 A B C 

1 Pedido  Cliente Valor da 
Compra 

2 101 José da Silva  R$ 5.000,00  

3 102 Carlos Barbosa  R$ 4.500,00  

4 103 Paulo de Souza Borges  R$ 3.400,00  

5 104 Pedro Sampaio Almeida  R$ 2.200,00  

6 105 Paulo de Souza Borges  R$ 4.600,00  

7 106 Carlos Barbosa  R$ 1.560,00  

8 107 José da Silva  R$ 2.450,00  

9 108 Carlos Barbosa  R$ 3.240,00  
 

 a) =CONTASE(C2:C9;Carlos Barbosa;B2:B9) 
 b) =CONTASE(C1:C9;"Carlos Barbosa") 
 c) =SOMASE(B1:B9;Carlos Barbosa;C1:C9) 
 d) =SOMASE(B2:B9;"Carlos Barbosa";C2:C9) 
 e) =TOTAL(B2:B9;"Carlos Barbosa";C2:C9) 
 
24. Analise as afirmativas relacionadas ao processo de mala direta do Word 2007: 

 
I. O processo de mala direta inclui as seguintes etapas gerais: definir o documento principal, 

conectar o documento a uma fonte de dados, refinar a lista de destinatários ou os itens, 
adicionar campos de mala direta ao documento e, por fim, visualizar e completar a 
mesclagem. 

II. O documento principal contém o texto e os gráficos, que são os mesmos para cada versão 
do documento mesclado. Por exemplo, a saudação em uma carta modelo. 

III. É possível visualizar somente o primeiro registro mesclado ao documento principal da mala 
direta antes de imprimir todo o conjunto. 

IV. É possível usar a mala direta quando se deseja criar um conjunto de documentos, como 
uma carta modelo, que é enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. 
 
Quais afirmativas estão corretas? 

 
 a) Todas. 
 b) Apenas I, II e III.  
 c) Apenas I, II e IV. 
 d) Apenas I, III e IV.  
 e) Apenas II e III e IV. 
 
25. Considerando o Access 2007, versão em português, assinale a alternativa correta sobre “Tipo de 

dados”, opção disponível na criação dos campos em Tabelas. 
 a) O tipo de dados “Objeto Ole” cria um campo que permite escolher um valor de outra tabela ou 

de uma lista de valores, utilizando uma caixa de listagem ou uma caixa de combinação. 
 b) O tipo de dados “Assistente de Pesquisa” permite inserir um objeto (planilha, gráficos, sons, 

dentre outros) vinculado ou incorporado a uma tabela do Access. 
 c) O tipo de dados “Número” cria um número sequencial exclusivo (incrementado em 1) ou 

número aleatório atribuído pelo Access sempre que um novo registro é adicionado a uma 
tabela. 

 d) O tipo de dados “Texto” é utilizado em campos que permitam a inserção de texto longo ou 
combinações de texto e números com tamanho máximo de 63999 caracteres. 

 e) O tipo de dados “Moeda” é utilizado em campo que armazena valores monetários e dados 
numéricos utilizados em cálculos matemáticos. 
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26. Quantos anagramas podemos formar com a palavra VEREADOR? 
 a) 40320 
 b) 20160 
 c) 10080 
 d) 5040 
 e) 2520 
 
27. Dadas as matrizes A, B e C a seguir: 

𝐴 =  
1 𝑥
1 2

 , 𝐵 =  
5 1
0 3

  𝑒 𝐶 =  
5 10
5 7

 , calcule o valor de x, sabendo que A.B = C.     

 a) 2 
 b) 3 
 c) 4 
  d) 5 
 e) 6 
 
28. Um reservatório de água, com o formato de um cilindro com 4 metros de altura, armazena 314.000 

litros. Qual é o diâmetro desse cilindro? (Considere π = 3,14).  
 a) 2 metros 
 b) 3 metros 
 c) 5 metros 
  d) 10 metros  
 e) 15 metros 
 
29. Sabendo que a probabilidade de um atirador da polícia acertar um alvo é de 0,9. Qual a 

probabilidade de esse atirador acertar o alvo apenas nos dois últimos tiros ao realizar quatro 
disparos?  

 a) 0,01 
 b) 0,1 
 c) 0,09 
  d) 0,081 
 e) 0,0081 
 
30. Uma concessionária de automóveis realizou um feirão para queima de estoque. Foram vendidos 

50% dos veículos do pátio. Dos veículos vendidos, 70% foram financiados. Sabendo que os 
veículos financiados eram 70, determine a quantidade de veículos que havia no pátio. 

 a) 50 
 b) 100 
 c) 150 
  d) 200 
 e) 250 

 




