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01. Como é o nome oficial deste município que vocês estão se submetendo à provas para o concurso da câmara municipal? 
a) Assú; b) Açú; c) Assu; d) Açu. 
 
02. Com que nome este município foi criado originalmente? 
a) Princesa; b) Vila Nova; c) Princesa do Oeste; d) Vila Nova da Princesa. 
 
03. Que povoado Bernardo Vieira de Melo, então Governador da Capitania do RN, criou as margens do Rio Piranhas? 
a) Vale da Taba Açu;  b) Princesa do Vale; 
c) São João Batista da Ribeira do Céu; d) Arraial do Sertão. 
 
04. A fundação de Assú foi em: 
a) 03 de Julho; b) 16 de Julho; c) 03 de Outubro; d) 16 de Outubro. 
 

05. No Windows XP, o que acontece ao pressionarmos a combinação de teclas (janela) + R? 
a) Abre MEU COMPUTADOR; b) Bloqueia o computador; c) Faz logoff do usuário; d) Abre o comando EXECUTAR. 
 
06. No Windows XP, os ícones podem ser organizados por: 
a) Nome; b) Tamanho; c) Tipo; d) “a”, “b” e “c” estão corretas. 
 
07. No Microsoft Word 2007, são modos de exibição de um documento, exceto: 
a) Layout de impressão; b) Estrutura de tópicos; c) Estrutura de quadros; d) Layout da Web. 
 
08. No Microsoft Word 2007, o que acontece ao pressionarmos a combinação de teclas CTRL + 2? 
a) Aplica-se um espaçamento duplo no texto; 
b) Ajusta as margens direita e esquerda para 2 cm; 
c) Ajusta todas as margens para 2 cm; 
d) Aplica-se ao texto o número dois com efeito sobrescrito, Ex: x2. 
 
09. No Microsoft Excel 2007, a fórmula para se encontrar o valor máximo de um conjunto de números armazenados nas 
células B2, C2, D2 e E2 é: 
a) =MÁXIMO(B2;C2;D2;E2) ou  =MÁXIMO(B2:E2); b) =MÁXIMO(B2-C2-D2-E2) ou  =MÁXIMO(B2-E2); 
c) =MAIOR(B2;C2;D2;E2) ou  =MAIOR(B2;E2); d) =MAIOR(B2-C2-D2-E2) ou  =MAIOR(B2-E2). 
 
10. No Microsoft Excel 2007, qual resultado obtemos usando a fórmula =ARREDONDAR.PARA.CIMA(A1;1) para os números 
2,531 / 5,012 e 9,817? 
a) 2,53 / 5,01 e 9,81; b) 2,6 / 5,1 e 9,9; c) 2,52 / 5,01 e 9,87; d) 2,5 / 5,0 e 9,8. 
 
11. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta, quanto a concordância: 
I - A imagem de Nossa Senhora do Bonfim e de Nossa Senhora da Conceição saíram para a procissão na hora marcada. 
II - Honrarias, glória, elogios, notoriedade, fama, cada um deles é apenas um eco, uma sombra, um sonho, uma flor 
que qualquer vento leva e qualquer chuva danifica. 
a) I e II são corretas; b) I e II são incorretas; c) Apenas a I é correta; d) Apenas a II é correta. 
 
12. Na frase: Deixe-me estar mais alguns minutos nesta minha casa, que daqui a pouco será só escombros. O termo 
destacado classifica-se sintaticamente como: 
a) Pronome; b) Sujeito; c) Predicativo do sujeito; d) Predicativo do objeto. 
 
13. Assinale a alternativa incorreta, quanto a regência verbal: 
a) Juro como não fui eu quem fez isso; 
b) A inflação faz que todos fiquemos mais pobres; 
c) Netinho de Paula agride Repórter Vesgo com soco e terá de depor na polícia; 
d) Não estou aqui para cobrar-lhe, mas para lembrá-lo de que me deve. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta; quanto a classificação da oração destacada: 
a) Venha cá, ou perderá a vez! / Coordenada alternativa; 
b) Como não veio, perdeu a vez / Subordinada adverbial causal; 
c) Feliz o pai cujos filhos são ajuizados / Subordinada adjetiva restritiva; 
d) É preciso ter sonho sempre / Subordinada substantiva predicativa. 
 
15. Assinale a alternativa correta, quanto a classificação da seguinte oração: Segue o teu ritmo, não contraries a tua índole! 
a) Coordenada sindética conclusiva; b) Coordenada sindética explicativa; 
c) Coordenada sindética adversativa; d) Coordenada assindética. 
 
 
 



16. Assinale a alternativa cujo período é composto por coordenação: 
a) A morte é para qualquer momento, não se pode estar de pijama; (Guimarães Rosa) 
b) Já se vê quanto vai do saber aparente ao saber real; (Rui Barbosa); 
c) Sente-se uma vaga sensação panteísta; (Ramalho Ortigão); 
d) Todos os homens da aldeia eram de baixa estatura. 
 
17. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Dizem que os mineiros trabalham em silêncio. 
II - O papa falou clara e insistentemente. 
a) Em I há uma locução adverbial e em II há um adjetivo e um advérbio; 
b) Em I há uma locução adverbial e em II há dois advérbios; 
c) Em I há um advérbio e em II há uma locução adverbial; 
d) Em I há um advérbio e em II também há um advérbio. 
 
18. Assinale a alternativa incorreta, quanto ao emprego do advérbio: 
a) Fazemos demonstrações de nossos produtos em domicílio; 
b) Essa questão está muito mais bem elaborada que aquela; 
c) O MEC considera que o concurso para professores titulares correu, a grosso modo, bem; 
d) Lá de longe se via o que aqui se passava. 
 
19. Assinale a alternativa correta, quanto ao uso ou não da crase: 
a) Obedeça a sinalização- é o que pedem as placas nas rodovias; 
b) O fato aconteceu à 20 de abril, e não à 5 de março; 
c) Comi um bife à milanesa e outro a cavalo; 
d) A partir de amanhã o comércio abrirá as portas as 6h. 
 
20. Assinale a frase em que o a não deve levar o sinal indicativo da crase: 
a) Não fiz alusão à mulher nem ao homem, pois nem os conheço; 
b) Fui para àquela praça, mas não a encontrei; 
c) Fiz tudo às avessas, às escondidas; 
d) À chegada do presidente ouviram-se aplausos. 
 
21. Assinale a alternativa incorreta, quanto a pontuação: 
a) Os ciúmes de um namorado são homenagem; os do marido, um insulto. 
b) O inimigo avança, recuamos; o inimigo recua, avançamos; o inimigo se cansa, atacamos. 
c) Concordar é o único direito dos escravos; divergir, um privilégio dos homens livres. 
d) Gostaríamos de ajudá-lo, mas, não podemos fazê-lo. 
 
22. Uma alga cresce de modo que a cada dia ela cobre uma superfície de área igual ao dobro da coberta do dia anterior. Se esta 
alga cobre a superfície de um lado em 100 dias, assinale a alternativa correspondente ao número de dias necessários para que 
duas algas da mesma espécie da anterior, cubra a superfície do mesmo lado: 
a) 99; b) 98; c) 50; d) 25. 
 
23. A soma de uma P.A. de 8 termos é 16 e a razão é -2; então o sexto termo é: 
a) -4; b) -3; c) -2; d) -1. 
 
24. Numa P.G. de 6 termos, o primeiro termo é 2 e o último termo é 486. Determine a razão dessa P.G: 
a) q = -2; b) q = 2; c) q = 3; d) q = 5. 
 

25. Determine a solução da equação 25
3log 5 log
2x x  : 

a) S = {3, 16}; b) S = {4, 12}; c) S = {2, 20}; d) S = {5, 25}. 
 

26. Determine a solução da equação 116 64 4
5

x
x

 : 

a) S = {0, 2}; b) S = {1, 2}; c) S = {-2, 3}; d) S = {-1, 5}. 
 

27. Determine o valor de k na equação 2 36 0x kx   , de modo que entre as raízes exista a relação 1 1 5
' " 12x x
  : 

a) 1
3

k  ; b) 15k   ; c) 1k   ; d) 3
8

k  . 

 
 
 



28. Determine o parâmetro m na equação 2 2 12 0x mx m m     , de modo que ela tenha uma raiz nula e outra positiva: 

a) -3; b) 2; c) 1; d) 1
2

 . 

 

29. Determine a função inversa da função 5
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30. Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 2000 pessoas usam os produtos A e B. O produto B é usado por 800 pessoas, 
e 320 pessoas usam os dois produtos ao mesmo tempo. Quantas pessoas usam o produto A? 
a) 1630; b) 1520; c) 1280; d) 1170. 
 
31. Uma prova era constituída de dois problemas. 300 alunos acertaram somente um dos problemas, 260 acertaram o 
segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova? 
a) 720; b) 640; c) 450; d) 380. 
 
32. As bases de um tronco de pirâmide regular, são quadrados de lados 2 cm e 8 cm, respectivamente. A aresta lateral do 
tronco mede 5 cm. Determine a área lateral do tronco: 
a) 80cm2; b) 62cm2; c) 48cm2; d) 96cm2. 
 
 




