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O candidato deverá se reportar, quando necessário, somente ao fiscal de sala. 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
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CO�HECIME�TOS BÁSICOS 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões 001 a 005. 
 

Pernas para que te quero 
�ovas técnicas eliminam os vasinhos mais rapidamente e sem 

causar dores 
 

“Perto do verão, cresce procura por tratamentos que põem 
fim as microvarizes – veias dilatadas e avermelhadas que, às vezes, 
lembram o desenho de uma teia de aranha. Comuns em cinco a 
cada dez mulheres, os vasinhos surgem mais facilmente na 
gravidez, em usuárias de anticoncepcionais e hormônios, em quem 
está acima do peso ou fica muito tempo em pé. Mas, com a 
chegada da estação quente, todas querem estar com pernas 
impecáveis. 
 E não faltam novidades na área. A cada ano surgem 
técnicas mais sofisticadas e mais clínicas especializadas no 
problema. É por isso que a revoada anual em busca de pernas mais 
bonitas deve ser precedida de uma boa pesquisa”. 
                      TARANTINO, Mônica,. IN: Isto É, 2002. (adaptado) 
 
Questão 001 
De acordo com o texto, a que tipo de leitor é destinado? 

a) A todas as pessoas, sem distinção de classe social;  
b) As mulheres que desejam ter pernas impecáveis;  
c) As mulheres que são bonitas e de classe alta; 
d) A todas as mulheres independentes de classe social; 
e) Aos homens e mulheres de todas as classes. 

 
Questão 002 
Segundo a autora, qual a finalidade do texto? 

a) Falar das técnicas que eliminam as microvarizes;  
b) Informar sobre a procura de tratamentos para as 

microvarizes; 
c) Chamar atenção da procura pelo tratamento se intensificar 

no verão;  
d) Alertar as mulheres com relação às causas das 

microvarizes; 
e) Mostrar as conseqüências das microvarizes. 

 
Questão 003 
Das orações abaixo, assinale o item correto com relação à crase: 

a) “À cada ano surgem técnicas mais sofisticadas”; 
b) “Com à chegada da estação quente”; 
c) “É por isso que à revoada anual”; 
d) “Põem fim às microvarizes”;  
e) “Em quem está à cima do peso”. 

 
Questão 004 
As preposições “mais, sem” que aparecem no lead da notícia 
apresentam os seguintes significados respectivamente: 

a) Intensidade, ausência; 
b) Afirmação, negação; 
c) Ausência, modo; 
d) Negação, afirmação; 
e) Modo, intensidade. 

 
Questão 005 
No texto aparece uma palavra que é classificada como 
substantivo coletivo. Assinale o item que correspondente a ela: 

a) Veias 
b) Usuárias 
c) Pernas 
d) Técnicas 
e) Revoada  

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 006 e 007. 
 

Instruções para chorar 
 
 “Deixando de lado os motivos, atenhamo-nos à maneira 
correta de chorar, entendendo por isto um choro que não penetre 
no escândalo, que não insulte o sorriso com sua semelhança 
desajeitada e paralela. O choro médio ou comum consiste numa 
contração geral do rosto e um som espasmódico acompanhado de 
lágrimas e muco, este no fim, pois o choro acaba no momento 
em que a gente se assua energicamente.  
 Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo, e se isto 
lhe for impossível por ter adquirido o hábito de acreditar no 
mundo exterior, pense num pato coberto de formigas e nesses 
golfos do estreito de Magalhães nos quais não entra ninguém 
nunca. 
 Quando o choro chegar, você cobrirá o rosto com 
delicadeza, usando ambas as mãos com a palma para dentro. As 
crianças chorarão esfregando a manga do casaco na cara, e de 
preferência num canto do quarto. Duração média do choro, três 
minutos”. 

CORTAZAR, Julio. Histórias de cronópios e de famas.      Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 

 
  

Senhor(a) candidato(a), este é seu caderno de provas objetivas  para o Concurso Público 001/2011 da Câmara Municipal 
de Ribeirópolis - Sergipe. Verifique se este caderno contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40 (1 a 20 - 
Conhecimentos Básicos; 21 a 40 - Conhecimentos Específicos), caso constate alguma falha, solicite imediatamente ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis. �ão serão aceitas reclamações posteriores. 
 
Para os cargos que contenham itens que avaliam conhecimentos na área de informática, salvo quando expressamente 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e em língua portuguesa, que o 
mouse está configurado para pessoas destras e que clicar significa clique simples e clique duplo corresponde a cliques com 
o botão esquerdo do mouse. Quanto às novas regras da língua portuguesa, os textos podem está adaptados, mas nas 
questões não serão cobrados tais conhecimentos. 
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Questão 006 
Segundo a tipologia textual, pode-se dizer que o texto apresenta 
instruções para determinada ação. Baseado nisso, como deve ser 
classificado? 
a) Descritivo  b) Narrativo 
c) Dissertativo d) Argumentativo
e) Crítico  

 
Questão 007 
Com relação às orações subordinadas, indique o item que 
corresponde à oração subordinada temporal. 

a) “Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo”
b) “Pense num pato coberto de formigas” 
c) “Quando o choro chegar, você cobrirá o rosto”
d) “As crianças chorarão esfregando a manga”
e) “Atenhamo-nos à maneira correta de chora

 
Questão 008 
João comprou 50 caixas com 12 latas de refrigerantes em cada 
caixa, ele perdeu 8 latas no retorno para casa, sabendo
comprou cada lata a R$ 1,25 e será revendida à R$ 2,00. Pergunta
se: 

I. Quanto ele pagou por toda a compra? 
II. Qual seria seu lucro se não houvesse a perda das 8 latas 

tivesse vendido toda a compra? 
III. Quanto ele deixou de lucrar com a perda?

Assinale a alternativa que responda correta e respectivamente as 
perguntas. 

a) R$ 750,00 , R$ 1.200,00 e R$ 16,00 
b) R$ 450,00 , R$ 750,00 e R$ 16,00 
c) R$ 750,00 , R$ 750,00 e R$ 10,00 
d) R$ 750,00 , R$ 450,00 e R$ 6,00 
e) R$ 450,00 , R$ 450,00 e R$ 6,00 

 
Questão 009 
Sabendo-se que um carro tem um tanque com capacidade de 45 
litros de combustível, sabendo-se também que o litro do 
combustível custa R$ 2,75 e sabendo-se ainda que esse mesmo 
veículo percorre 405 km com um tanque de combustível é correto 
afirmar que para percorrer 315 km serão gastos? 

a) R$ 96,25 em combustível  
b) R$ 98,25 em combustível 
c) R$ 98,00 em combustível  
d) R$ 95,00 em combustível 
e) R$ 95,25 em combustível 

 
Questão 010 
Considerando os subconjuntos de números naturais:
 

N = { 0, 1, 2, 3, 4, ...} 

P = { x ∈ N / 6 ≤ x ≤ 20 } 

A = { x ∈ P / x é par } 

B = { 6, 8, 12, 16 } 

C = { x ∈ P / x é múltiplo de 5 

 
O número de elementos do conjunto (A – B) ∩ C é:
 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 
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Considerando os subconjuntos de números naturais: 

∩ C é: 

 4 e) 5 

Questão 011 
Efetue as operações de radiciação escrevendo de forma mais 
simplifica:  
 

I –   
 
 

II –      
 

III –     
 

a) Apenas a alternativa I está correta
b) Apenas a Alternativa II está correta
c) Apenas a alternativa III está correta
d) As alternativas I e II estão corretas
e) As alternativas I e três estão corretas

 
Questão 012 
Um carro de corrida percorreu 480 Km em 2 horas, quantos 
kilometros ele poderia percorrer em 6 hora
 

a) 1220 b) 
d) 1240 e) 

 
Questão 013 
A Internet é um imenso _____________ 
_____________ permanentemente interligados entre si a nível      
 _____________ e que funcionam como emissores e receptores 
de _____________, utilizando para isso um conjunto de
_____________ de comunicação denominados TCP/IP. A 
Internet permite interligar sistemas informáticos de todo o 
mundo, possibilitando a _____________ 
de uma forma fácil e rápida. Os meios para efetuar essas ligações 
são diversos, e incluem rádio, linhas telefônicas, linhas digitais, 
satélite, ISDN, fibra-óptica, etc.
 
Assinale a alternativa que melhor preenche as lacunas do texto:
 

a) Emaranhado, sistemas, mundial, computadores, 
navegadores, informação

b) Sistema, computadores, mundial, informação, 
protocolos, comunicação

c) Programa, redes, geral, dados, sistemas, transferência 
d) Cabo, dados, global, informação, computadores, 

comunicação 
e) Satélite, cabos, mundial, dados, redes, transferência

 
Questão 014 
Hoje o mercado dos browsers está mais disputado. Depois de um 
longo período de domínio quase total do Internet Explorer outras 
opções vêm surgindo com força, entre eles podemos citar:

a) Microsoft Internet Explorer, Microsoft Out
Microsoft InfoPath 

b) Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word
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Efetue as operações de radiciação escrevendo de forma mais 

Apenas a alternativa I está correta 
Alternativa II está correta 

Apenas a alternativa III está correta 
As alternativas I e II estão corretas 
As alternativas I e três estão corretas 

Um carro de corrida percorreu 480 Km em 2 horas, quantos 
kilometros ele poderia percorrer em 6 horas? 

 1450 c) 1440 
 1420  

_____________ de redes gateways e de                                      
permanentemente interligados entre si a nível      

que funcionam como emissores e receptores 
, utilizando para isso um conjunto de 

de comunicação denominados TCP/IP. A 
Internet permite interligar sistemas informáticos de todo o 

_____________ e a troca de informação 
de uma forma fácil e rápida. Os meios para efetuar essas ligações 
são diversos, e incluem rádio, linhas telefônicas, linhas digitais, 

óptica, etc. 

Assinale a alternativa que melhor preenche as lacunas do texto: 

ado, sistemas, mundial, computadores, 
navegadores, informação 
Sistema, computadores, mundial, informação, 
protocolos, comunicação 
Programa, redes, geral, dados, sistemas, transferência  
Cabo, dados, global, informação, computadores, 

abos, mundial, dados, redes, transferência 

Hoje o mercado dos browsers está mais disputado. Depois de um 
longo período de domínio quase total do Internet Explorer outras 
opções vêm surgindo com força, entre eles podemos citar: 

et Explorer, Microsoft Outlook, 
 

Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word 
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c) Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Microsoft 
InfoPath 

d) Internet Explorer, Paint, Mozilla 
e) Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera 

 
Questão 015 
Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

I. Hardware   (__) Copia de Segurança 
II. Backup   (__) Pasta e Arquivos 
III. Software   (__) Parte física do computador 
IV. Meus documentos  (__) Parte lógica do computador 

 
a) II, IV, I, III b) III, I, II,I V c) I, II, III, IV 
d) IV, II, I, III e) III, IV, II, I  

 
Questão 016 
De acordo com a planilha abaixo, assinale a alternativa que contem 
a formula que melhor se encaixa na célula E4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) =B6+C5-D4 b) =D7+C6+B5 c) =B4+C4-D4 
d) =E4+B4+D4 e) =E4+B4-C4  

 
Questão 017 
Com base na imagem abaixo é correto afirmar que: 
 

 
 

a) O texto possui 1 pagina, a fonte é normal e seu tamanho é 
100%; 

b) O texto possui 2 paginas e o tamanho da fonte é 100%; 
c) O texto está justificado; 
d) O texto utiliza fonte tamanho 12 e possui 2 paginas ; 
e) O tipo de fonte é Arial. 

 
 
 

Questão 018 
Qual o patrimônio da cidade de São Cristovão no estado de  
Sergipe que obteve da Unesco, o título de Patrimônio da 
Humanidade? 

a) Museu dos ex-votos 
b) Cristo Redentor 
c) Praça São Francisco 
d) Museu de Arte Sacra 
e) Museu histórico de Sergipe 

 
Questão 019 
Jorge Leal Amado de Faria, o Jorge Amado foi um dos mais 
famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. 
Ele é o autor mais adaptado da televisão brasileira e com 
inúmeras adaptações para o cinema e teatro. Seus livros foram 
traduzidos em 55 países e em 49 idiomas. Em 1994 viu sua obra 
ser reconhecida como o Prêmio Camões, o Nobel da língua 
portuguesa. Nasceu na Bahia, em 1912 e nos deixou em 06 de 
agosto de 2001, quatro dias antes de completar 89 anos de idade.  
 
Dentre as obras abaixo, qual NÃO é do ilustre escritor? 

a) Tieta do Agreste 
b) Gabriela, Cravo e Canela 
c) Teresa Batista Cansada de Guerra  
d) O Primo Basílio 
e) Dona Flor e Seus Dois Maridos 

 
Questão 020 
Os presidentes da ditadura militar brasileira de 1964 foram em 
número de cinco. Assinale o nome do presidente que emitiu o 
AI-5. 

a) Humberto de Alencar Castelo Branco 
b) João Figueiredo 
c) Artur da Costa e Silva 
d) Ernesto Geisel 
e) Emílio Garastazu Médice 

 
 

CO�HECIME�TOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 021 
De acordo com o Art. 41 da CF após quantos anos de efetivo 
exercício, servidores nomeados para cargos efetivos são 
considerados estáveis? 

a) 02 anos 
b) 04 anos 
c) 05 anos 
d) 03 anos 
e) 01 ano 
 

Questão 022 
As funções de confiança e cargos em comissão previstos em lei 
destinam-se apenas às atribuições de: 

a) Assessoramento, Gerência e Chefia 
b) Chefia e Direção 
c) Coordenação e Chefia 
d) Direção, Chefia e Assessoramento 
e) Chefia, Coordenação e Gerência 
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Questão 023 
Para uma compra mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 
reais) de material de expediente, qual a modalidade de licitação 
deverá ser adotada? 

a) Tomada de preço 
b) Concorrência pública 
c) Convite 
d) Dispensa 
e) Nenhuma das anteriores 

 
Questão 024 
Qual o percentual atualmente repassado pelos municípios de suas 
RCL (Receita Corrente Líquida) para as Câmaras Municipais? 
 

a) 12% b) 7% c) 54% 
d) 8% e) 6%  

 
Questão 025 
De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de 
Ribeirópolis, quando deve ocorrer a eleição para renovação da 
mesa diretora para o 2º biênio? 

a) Na última sessão ordinária do terceiro semestre do 1º 
biênio; 

b) Na 1ª sessão ordinária do 1º semestre do 1º biênio; 
c) Na última sessão ordinária do 1º semestre do 1º biênio; 
d) Na 1ª semana do 2º semestre do 1º biênio; 
e) A critério do presidente da casa. 

 
Questão 026 
De acordo com o mesmo regimento interno, quando se inicia e 
quando se encerra a Sessão Legislativa? 

a) 15 de janeiro a 20 de dezembro 
b) 10 de fevereiro a 15 de dezembro 
c) 15 de fevereiro a 15 de dezembro 
d) 02 de janeiro a 31 de dezembro 
e) 01 de janeiro a 30 de dezembro 

 
Questão 027 
Ainda sobre o Regimento Interno, quando é fixada a remuneração 
dos vereadores? 

a) Logo após a posse dos vereadores; 
b) Até 30 dias antes das eleições municipais no último ano da 

legislatura; 
c) Depois das eleições municipais; 
d) Assim que o prefeito assumir; 
e) Na 1ª sessão da Câmara. 

 
Questão 028 
Dia 1º de janeiro de 2013 no ato da posse dos vereadores eleitos 
em outubro de 2012, quem presidirá a seção que escolherá o novo 
presidente da Câmara Municipal de Ribeirópolis, já que o mandato 
do atual presidente se encerra em 31 de dezembro de 2012? 

a) O 2º secretário da casa; 
b) O 1º secretário da casa; 
c) Um vereador qualquer escolhido antes do início da sessão; 
d) O vereador mais idoso presente na sessão; 
e) O ex-presidente da Câmara, caso tenha sido reeleito. 

 
 

Questão 029 
De acordo com o Art. 40 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 
o que são créditos adicionais? 

a) Despesas empenhadas e liquidadas até 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas; 

b) São autorizações de despesa computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento; 

c) São autorizações de despesa não computadas na Lei de 
Orçamento; 

d) Despesas empenhadas, liquidadas e pagas até 31 de 
dezembro distinguindo-se as processadas das não 
processadas; 

e) São autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
 

Questão 030 
Qual a duração do PPA (Plano Plurianual), quando se inicia e 
quando termina? 

a) 03 anos iniciando no 1º ano de um governo e 
terminando no 3º ano do governo seguinte; 

b) 04 anos iniciando no 1º ano de um governo e 
terminando no final desse mesmo governo; 

c) 04 anos iniciando no 2º ano de um governo e 
terminando no 1º ano do governo seguinte; 

d) 05 anos iniciando no 3º ano de um governo e 
terminando no 4º ano do governo seguinte; 

e) 02 anos iniciando no 3º ano de um governo e 
terminando no 1º ano do governo seguinte. 

 
Questão 031 
Conforme seu regimento interno, o que acontecerá se ocorrer 
vacância em qualquer posto da mesa diretora da Câmara? 

a) Um novo componente é indicado pelo presidente; 
b) Um novo componente é escolhido pelo líder da 

oposição; 
c) Um novo componente é eleito pelo povo; 
d) Não se escolhe um novo componente; 
e) Um novo componente é eleito pelos vereadores na 1ª 

sessão após a vacância. 
 

Questão 032 
Quantos anos duram o mandato do presidente da Câmara 
Municipal de Ribeirópolis? 

a) 04 anos 
b) 03 anos 
c) 02 anos 
d) 01 ano 
e) 05 anos 

 
Questão 033 
Como sobrevive financeiramente a Câmara Municipal, visto que 
a mesma não é um órgão arrecadador? 

a) De repasses do Executivo Municipal; 
b) De doações; 
c) De repasses do Executivo Estadual; 
d) De repasses do Executivo Federal; 
e) De arrecadação de impostos. 
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Questão 034 
Quais os limites máximos de gastos com pessoal estabelecidos 
pela Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) para prefeitura e câmara 
respectivamente? 

a) 54% e 70% 
b) 55% e 5% 
c) 51,2% e 8,8% 
d) 50% e 10% 
e) 51,3% e 5,7% 

 
Questão 035 
A Lei 4.320/64 determina a classificação das Despesas 
Orçamentárias em duas categorias econômicas: 

a) Despesas Correntes e Despesas com Pessoal 
b) Despesas Correntes e Despesas de Capital 
c) Despesas Correntes e Despesas Públicas 
d) Despesas Correntes e Despesas de Exercícios Anteriores 
e) Nenhuma das anteriores 

 
Questão 036 
O que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determina? 

a) Estabelece normas para o exercício financeiro do ano 
seguinte e orienta a elaboração do orçamento; 

b) Estabelece metas para o município; 
c) Estabelece o orçamento do município; 
d) Fixa limites de gastos da administração pública municipal e 

da câmara municipal; 
e) Estabelece as metas e prioridades para o exercício 

financeiro, orienta a elaboração do orçamento e faz 
alterações na legislação tributária. 

 
Questão 037 
Que tipo de despesa não é considerada na LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), porém tem seu reconhecimento legal em 
legislação já anteriormente vigente e que não foi revogada pela 
referida Lei? 

a) Restos a pagar 
b) Despesas de Exercícios Anteriores 
c) Despesas empenhadas e não liquidadas 
d) Despesas anuladas 
e) Despesas com pessoal 

 
Questão 038 
Que tipo de material tem sua aquisição vedada com recursos de 
suprimento de fundos? 

a) Material de consumo 
b) Material de expediente 
c) Material permanente 
d) Gêneros alimentícios 
e) Material de informática 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 039 
Qual o prazo máximo de utilização dos recursos e de prestação 
de contas de um suprimento de fundos respectivamente? 

a) 30 dias a partir da data do ato de concessão e 90 dias, 
contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização; 

b) 60 dias a partir da data do ato de concessão e 30 dias, 
contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização; 

c) 90 dias a partir da data do ato de concessão e 30 dias, 
contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização; 

d) 30 dias a partir da data do ato de concessão e 45 dias, 
contados a partir do 2º dia após o prazo de utilização; 

e) 45 dias a partir da data do ato de concessão e 30 dias, 
contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização. 
 

Questão 040 
Para felicitar pela passagem da data natalícia de qualquer 
cidadão, o vereador deverá propor um (a): 

a) Projeto de lei 
b) Moção 
c) Decreto legislativo 
d) Indicação 
e) Sugestão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




