
Prefeitura Municipal de Campi gente de Ação Cultural (geral)

GABARITO DO CANDIDATO
(RASCUNHO)

Nome: Inscrição:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 9 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10 questões), Matemática/Raciocínio Lógico (10 questões),
Conhecimentos Gerais (05 questões), Informática (05 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o
fiscal.

V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no
próprio cartão de respostas.

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito
ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no
caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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Para as questões 1 e 2, considere os quadrinhos abaixo.

1) Considere as afirmações abaixo.
I. A tirinha ironiza a ideia de felicidade vendida nas propagandas.
II. A tirinha enaltece a televisão como um meio de comunicação que transmite conhecimento.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

2) Sobre a fala reproduzida abaixo, considere as afirmações.
“Oi, Miguelito! Coisa boa na TV?”
I. O nome próprio exerce a função sintática de vocativo.
II. A fala é composta por frases nominais.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

3) Considere as orações abaixo.
I. Devem haver poucas pessoas interessadas nessa oferta.
II. Fazem dois anos que me formei.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

PORTUGUÊS
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4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Não achei o seu jeito muito ________________.
II. O garoto passou _____ ontem.
a) espontâneo – mal
b) espontâneo – mau
c) expontâneo – mal
d) expontâneo – mau

5) Considere os períodos abaixo.
I. Avisei-o que a prova foi cancelada.
II. Não me simpatizei com a mãe dele.
A regência está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

6) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. O rapaz prometeu que seria fiel ____ ela.
II. Ele está esperando _______ três horas.
a) à – a
b) à – há
c) a – há
d) a – a

7) Assinale a alternativa em que o termo destacado na oração abaixo está corretamente substituído pelo
pronome.
Não perguntei ao médico o nome do remédio.
a) Não perguntei-lhe o nome do remédio.
b) Não lhe perguntei o nome do remédio.
c) Não perguntei-o o nome do remédio.
d) Não o perguntei o nome do remédio.

8) Considere os termos destacados nas orações abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Ele gosta de futebol.
II. Ele chorou de emoção.
a) Os dois termos exercem a mesma função sintática.
b) Em II, o termo destacado exerce a função de objeto indireto.
c) Em I, o termo destacado exerce a função de objeto direto.
d) Em II, o termo destacado exerce a função de adjunto adverbial.

9) Considere as orações abaixo.
I. Traga seu material.
II. Pegue teu material.
De acordo com a norma culta,
a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.

10) Considere a oração e as afirmações abaixo.
O garoto foi levado à escola pela mãe.
I. A oração encontra-se na voz passiva.
II. O uso do acento indicativo de crase não está correto.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma



MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
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11) Observe as afirmações:

I. Todo número inteiro é racional.

II. Toda dízima é racional.

III. O total de números naturais menores que 7 é 7.

Pode-se dizer que são corretas

a) I e II, somente

b) I e III, somente

c) Todas

d) Somente I

12) A soma dos quocientes, até a terceira casa decimal, entre     e     é igual a:

a) 1,079

b) 1,059

c) 1,089

d) 1,078

13) Paulo caminhou 235 decâmetros de um ponto A até um ponto B, caminhou 3410 decímetros do ponto B
até um ponto C, por fim caminhou mais 0,23 hectômetros do ponto C até o ponto D. Paulo caminhou de
A até D um total, em metros, de:

a) 2714

b) 5783

c) 599

d) 2921

14) A tabela indica os alunos que usam ou não óculos nas 3 primeiras séries do Ensino Médio de uma
escola.

1ª SÉRIE A 1ª SÉRIE B 1ª SÉRIE C

USAM ÓCULOS 12 8 15

NÃO USAM ÓCULOS 22 24 19

A probabilidade de escolhermos ao acaso um aluno, dentre as três primeiras séries dessa escola, de
modo que ele não use óculos e não seja da 1ª série A é:

a)

b) 65%

c) 23%

d) 43%

15) Marcos comprou meia dúzia de ovos, cuja embalagem com 15 ovos custa R$ 9,00 e comprou 250 gramas
de alho, cujo quilo custa R$ 9,00. Se Marcos pagou os dois produtos com uma nota de R$ 20,00, então
recebeu de troco o valor de:

a) R$ 15,15

b) R$ 14,90

c) R$ 14,15

d) R$ 15,90 
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16) Para completar uma obra foram necessários 12 pedreiros trabalhando 6 horas por dia. Se a obra tivesse
que ser feita com 3 pedreiros a menos então o total de horas necessárias para completar a obra seria de:

a) 8

b) 9

c) 4,5

d) 10

17) Ana comprou um produto e pagou R$ 45,00, já incluso um desconto de 10%. O valor de dois produtos,
sem desconto, idênticos ao que Ana comprou, é de:

a) R$ 99,00

b) R$ 100,00

c) R$ 110,00

d) R$ 98,00

18) João gastou     de seu salário com alimentação. A porcentagem do salário de João que ainda sobrou
foi de:

a) 60%

b) 65%

c) 37,5%   

d) 62,5%

19) Carlos somou os 7 primeiros termos da sequencia 2, 3, 6, 11,... , porém esqueceu-se de somar o quinto
termo. O valor da soma que Carlos encontrou foi de:

a) 105

b) 87

c) 94

d) 78

20) O total de números com dois algarismos de modo que os dois sejam diferentes e o primeiro não seja o
número 3 e não seja o número zero é:

a) 72

b) 73

c) 81

d) 70
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21) Conforme publicado no site economia.estadao.com.br em 27.06.12 sobre reunião do governo para discutir
regras da aposentadoria pelo INSS, “o governo ainda não desistiu de impor uma idade mínima para as
aposentadorias ligadas ao INSS. Pela fórmula, para se aposentar com o teto do benefício, a soma da idade
e do tempo trabalhado deve chegar a 85 anos, no caso de mulheres, e 95 anos, para homens.” 
Interlocutores pediram prazo até 10 de julho de 2012 para apresentar uma proposta. Sobre o assunto
ligado à notícia acima, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta.
a) Existem as aposentadorias especiais, por idade, por tempo de contribuição e por invalidez, vinculadas ao INSS.
b) A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser integral ou proporcional, considerando-se o tempo de
contribuição mínimo e a idade do contribuinte.

c) Existe uma idade mínima para se solicitar a aposentadoria baseada somente na idade.
d) A aposentadoria vinculada ao INSS não é um benefício concedido pelo governo.

22) Leia a notícia divulgada no site www.brasil.gov.br de 26.06.2012: “Estarão abertas a partir desta sexta-
feira (29.06) as inscrições para 40 mil vagas em 32 cursos presenciais e gratuitos de aperfeiçoamento e
capacitação nas áreas de turismo e serviços para a Copa de 2014. Os cursos, inclusive para as línguas
(inglês, espanhol e libras), estão disponíveis nas 12 cidades-sede da Copa e em 117 municípios. Os
interessados devem ter mais de 18 anos.”
De acordo com o assunto acima, leia as sentenças e assinale a alternativa correta.
I. Cursos como esses podem ser uma boa oportunidade para quem tem interesse em ingressar e/ou se desenvolver
profissionalmente.

II. A oportunidade oferecida por cursos desse tipo não tem relação alguma com a COPA de 2014. 
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

23) Foi divulgado na Revista Isto É de 13.04.12: “Em meio aos efeitos devastadores da Operação Monte Carlo,
que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira, arrastou para a lama o senador Demóstenes Torres e lança
suspeita sobre dois governos estaduais e a empreiteira Delta, líder em contratos públicos, um personagem
saiu da sombra: o espião Idalberto Matias de Araújo. Conhecido como Dadá, ele tem 51 anos, é ex-sargento
da Aeronáutica.”
Sobre o assunto acima, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. 
a) Apesar de Dadá se sobressair porque, de acordo com a Polícia Federal, ele montou o maior esquema de
espionagem da história recente do País, seus depoimentos são irrelevantes para a conclusão dos processos
que envolvem corrupção.

b) Dadá é apontado pela Polícia Federal como o principal articulador de uma ampla rede de gravações clandestinas
que vem assombrando Brasília, daí a importância de suas declarações. 

c) O fato de ter pertencido à Aeronáutica já o isenta de qualquer relação com políticos.
d) A Aeronáutica não tem relação direta com a Construtora Delta, por isso concluímos que Dadá é inocente.

24) Conforme noticiado no site noticias.uol.com.br em 21.12.11, “o equivalente a 6% da população do país...
Esse é o total de quem vive, atualmente, no Brasil em aglomerados subnormais, nome técnico dado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para designar locais como favelas, invasões e
comunidades com, no mínimo, 51 domicílios.” (Censo 2010 Publicado final de 2011).
De acordo com o assunto acima, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A maioria desses lugares sofre a falta ou a inadequação de serviços públicos de qualidade, além de, em geral,
estarem dispostos densa e desordenadamente.

II. Uma explicação possível para a presença maciça de favelas nas regiões metropolitanas é a crença em uma
maior oferta de emprego.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

25) Foi divulgado na mídia nacional e ratificado no site www.brasil.gov.br em 27.06.12: “ Na tentativa de
estimular o crescimento econômico brasileiro, o governo federal anunciou nesta quarta-feira (27.06) o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Equipamentos - Programa de Compras Governamentais,
para a aquisição de veículos e equipamentos no valor de R$ 8,4 bilhões.”
Sobre o assunto acima, leia as sentenças e assinale a alternativa correta.
a) O PAC (Programa para Aquisição do Contribuinte) Equipamentos tem relação com a aquisição de veículos e
equipamentos.

b) O PAC Equipamentos não tem relação com o PAC lançado pelo governo federal.
c) A sigla PAC significa Programa de Aceleração do Crescimento, subdividido em várias áreas.
d) O PAC não tem interesse em estimular o crescimento econômico brasileiro.

CONHECIMENTOS GERAIS



26) No Microsoft Excel 2003, temos na célula A1 o valor 142, na célula B2, o valor 243 e na célula C3, o valor
345. Se quisermos a média desses valores podemos usar a(s) fórmula(s):

(I) =(A1+B2+C3)/3

(II) =MÉDIA(A1;B2;C3)

a) Somente a alternativa (I) está correta

b) Somente a alternativa (II) está correta

c) As duas alternativas (I) e (II) estão corretas

d) As duas alternativas (I) e (II) estão incorretas

27) Quando estamos navegando pela internet, a URL começa normalmente com:

a) hptt://

b) http://

c) httt://

d) htpp://

28) No Microsoft Word 2003, qual opção abaixo NÃO aparece na Barra de Menu clássica?

a) Formatar

b) Janela

c) Ferramentas

d) Fórmulas

29) Qual alternativa abaixo apresenta uma boa estratégia de segurança de dados? 

a) Apagar todos arquivos .exe do HD

b) Realizar backups periodicamente

c) Renomear arquivos a serem impressos

d) Criar periodicamente arquivos do tipo .exe

30) O procedimento inicial para alterarmos a largura padrão no Microsoft Excel 2003 seria:

a) Ir ao menu Formatar, apontar para Coluna e, em seguida, clicar em Largura padrão.

b) Ir ao menu Coluna, apontar para Formatar e, em seguida, clicar em Largura padrão.

c) Ir ao menu Formatar, apontar para Coluna e, em seguida, clicar em Coluna padrão.

d) Ir ao menu Coluna, apontar para Formatar e, em seguida, clicar em Coluna padrão.
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31) A sigla CONDEPACC tem como significado:

a) Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas

b) Conselho de Desenvolvimento do Patrimônio Cultural de Campinas

c) Conselho de Defesa e Desenvolvimento do Patrimônio Cultural de Campinas

d) Conselho de Desenvolvimento do Patrimônio Histórico de Campinas

32) O CONDEPACC tem como função:

a) Definir a política municipal da proteção do patrimônio estético, arquitetônico e documental do município de
Campinas. Ainda, ele executa as atividades públicas referentes a essa política.

b) Definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico,
arqueológico, documental e ambiental do município de Campinas. Ainda, ele coordena, integra e executa as
atividades públicas referentes a essa política.

c) Definir a política municipal da proteção do patrimônio histórico e ambiental do município de Campinas. Ainda,
ele coordena e executa as atividades privadas referentes a essa política.

d) Definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico,
arqueológico e documental do município de Campinas. Ainda, ele coordena, integra e executa apenas as
atividades privadas referentes a essa política.

33) Com o Programa Cultura Viva, a Prefeitura Municipal de Campinas criou em convênio com o Ministério
da Cultura uma rede de apoio a 18 entidades que realizam importante trabalho de preservação das tradições
culturais e de realização cultural. São:

a) as Casas de Cultura

b) os Pontos de Cultura

c) as Oficinas de Cultura

d) os Centros de Cultura

34) A Origem do Município de Campinas está intimamente ligada:

a) À cultura do café como principal produto de exportação durante todo o século XIX.

b) À agricultura de subsistência em pequenas propriedades rurais com predomínio da economia familiar.

c) À instalação de um pouso de tropeiros nas proximidades da "Estrada dos Goiases", conhecido como o pouso
das “Campinas do Mato Grosso”.

d) À trilha do ouro que, no período colonial, interligava as minas auríferas e de pedras preciosas no sertão de
Minas Gerais e o porto marítimo de Paraty, no estado do Rio de Janeiro.

35) De um bairro rural a uma grande cidade, Campinas já possuiu as seguintes denominações:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Carmo das Campinas (1774); Vila Formosa (1797); e Cidade de Campinas
(1842).

b) Bairro Rural do Matão; Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas; Vila Alpina (1774); e Cidade
de Campinas (1797).

c) Bairro Rural de Barão Geraldo; Freguesia de nossa Senhora do Carmo (1774); Vila de São Carlos (1797); e
Cidade de Campinas (1842).

d) Bairro Rural do Mato Grosso; Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso
(1774); Vila de São Carlos (1797); e Cidade de Campinas (1842).

36) A partir da economia cafeeira, Campinas passou a concentrar um grande contingente de:

a) Trabalhadores escravos e livres (de diferentes procedências) em plantações e em atividades produtivas rurais
e urbanas.

b) Trabalhadores escravos africanos em plantações e em atividades produtivas rurais.

c) Trabalhadores livres (de diferentes procedências) em plantações e em outras atividade produtivas rurais.

d) Trabalhadores escravos africanos em atividades produtivas urbanas.
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37) O fator responsável pela transformação, na década de 1930, da cidade de Campinas de “agrária” para
industrial e de serviços foi: 

a) Falta de mão de obra qualificada no setor agrário.

b) Grande demanda pela atividade industrial.

c) Crise da economia cafeeira.

d) Impossibilidade de transporte da carga produzida, do interior para as áreas urbanas e para os portos de exportação.

38) O "Plano Prestes Maia" (1938) consistiu:

a) Em uma padronização arquitetônica capaz de uniformizar as construções urbanas produzidas a partir dessa
data.

b) Em um plano monetário municipal que impulsionou profundamente a economia no maior centro urbano do
interior do estado de São Paulo.

c) Em um projeto arquitetônico que ligava por uma via expressa todos os pequenos centros urbanos dentro da
grande cidade de Campinas.

d) Em um amplo conjunto de ações voltado a reordenar as vocações urbanas da cidade de Campinas, sempre
na perspectiva de impulsionar velhos e novos talentos, como o de pólo tecnológico do interior do estado de
São Paulo.

39) A partir das décadas de 1930 e 1940, a cidade de Campinas passou a vivenciar um novo momento histórico,
marcado pela migração e pela multiplicação de bairros nas proximidades das fábricas, dos estabelecimentos
e das grandes rodovias em implantação. São elas: 

a) Via Anhanguera (1948), Rodovia Bandeirantes (1979) e Rodovia Santos Dumont (década de 1980).

b) Rodovia Santos Dumont (1948), Via Anhanguera (1979) e Rodovia Bandeirantes (década de 1980).

c) Rodovia Bandeirantes (1979) e Rodovia Santos Dumont (década de 1980).

d) Via Anhanguera (1948) e Rodovia Bandeirantes (1979).

40) Campinas, hoje, ocupa uma área de 801 km² e conta com uma população aproximada em 1 milhão de
habitantes. Além de centenas de bairros, a população está também distribuída por quatro distritos:

a) Joaquim Antônio, Silvas, Barão Geraldo e Nova Aparecida.

b) Joaquim Egídio, Sousas, Barão Geraldo e Nova Aparecida.

c) Joaquim Egídio, Silvas, Barão Geraldo e Nova Conceição.

d) Joaquim Antônio, Sousas, Barão Geraldo e Nova Conceição.

41) O apelido “Princesa do Oeste”  foi atribuído à cidade de Campinas:

a) Por possuir em sua extremidade oeste uma concentração de moradores pertencentes à realeza brasileira.

b) Possuir grandes bairros elitizados concentrados na porção oeste de sua geografia.

c) Em alusão à marcha cafeeira pela porção oeste da Província de São Paulo.

d) Por estar situada a oeste da capital do estado - cidade de São Paulo.

42) É uma afirmação errônea sobre a cidade de Campinas:

a) É uma das cidades que mais gera empregos no país.

b) A Região Metropolitana de Campinas (RMc) é o terceiro maior centro industrial do país (atrás da região
metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro), gerando 3% do PIB brasileiro.

c) O PIB de Campinas é de aproximadamente US$ 18 bilhões.

d) A população de Campinas é de aproximadamente 4 milhões de habitantes.

43) O patrimônio cultural é:

a) O conjunto de bens materiais e práticas culturais que se destacam no ambiente urbano e nas manifestações
populares por representarem heranças técnicas, estéticas e culturais de diferentes épocas e gerações. Preserva
elementos da memória coletiva.

b) O conjunto de bens de origem aristocrática, religiosa ou estatal.

c) O conjunto de conhecimentos, técnicas, saberes, manifestações como música, dança, canto, representações
e histórias populares, usos e costumes.

d) O conjunto de bens materiais e práticas culturais que preservem elementos da memória individual de cada
morador da cidade em questão.

Prefeitura Municipal de Campinas - SócioCultural - Ibfc_02 - Agente de Ação Cultural (geral)8 www.pciconcursos.com.br



44) Em 1937 foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), hoje transformado
em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Uma de suas funções é: 

a) Realizar a construção de novas edificações municipais.

b) Definir as restrições do tombamento e consolidá-las em lei.

c) Aprovar plantas e projetos de novas edificações.

d) Autorizar as construções de novas praças públicas.

45) A Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) é:

a) Uma instância municipal, superior ao CONDEPACC, que gera o tombamento dos patrimônios culturais municipais.

b) Um órgão municipal superior ao CONDEPACC, que aprova ou não o tombamento dos patrimônios históricos
culturais municipais.

c) O órgão de apoio técnico do CONDEPACC, fornecendo-lhe os recursos humanos e materiais necessários às
suas atividades. 

d) Uma secretaria municipal, superior ao CONDEPACC, que gera o tombamento dos patrimônios culturais
municipais.

46) Não é uma atribuição da CSPC:

a) Localizar, identificar e inventariar os bens culturais do município.

b) Instruir os processos de tombamento e os referentes às áreas envoltórias dos bens tombados.

c) Propor ao CONDEPACC normas para a regulamentação dessas áreas.

d) Aprovar todas as solicitações para intervenções (construções, reformas, restauros etc.) em áreas tombadas,
envoltórias ou em outras áreas da cidade.

47) Define-se por tombamento:

a) Ato legal do poder público que determina a preservação dos bens culturais de reconhecido valor histórico,
artístico, arquitetônico, arqueológico, documental, ambiental ou afetivo, impedindo sua destruição ou mutilação.

b) Atividade pela qual se destrói o portal de entrada de determinado bem cultural material de reconhecido valor
histórico, arquitetônico, arqueológico, documental, ambiental ou afetivo.

c) Demolição horizontal – ato de tombar – um patrimônio histórico. Prática realizada apenas para patrimônios
com mais de 70 anos desde a data de sua construção.

d) Ato que exclui um bem de possuir reconhecido valor histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, documental,
ambiental ou afetivo.

48) Sobre o tombamento, assinale a alternativa correta:

a) O tombamento significa desapropriação, isto é, anula o direito de propriedade sobre os bens.

b) O reconhecimento dos valores culturais das áreas tombadas pode vir a auxiliar a revalorização e revitalização
das cidades.

c) O tombamento de bairros ou cidades históricas inteiras impede seu crescimento e modernização. 

d) O proprietário de um imóvel tombado não pode vendê-lo ou alugá-lo.

49) A duração do processo de tombamento, desde sua inscrição até sua efetivação, é de:

a) Um ano, em média.

b) Dois anos, em média.

c) Não há prazos estabelecidos por lei para a conclusão de um processo de tombamento, visto que muitos estudos
devem ser efetuados para a instrução do processo.

d) Cinco anos.

50) Garantir a preservação do Patrimônio Cultural é um dever:

a) De todos os responsáveis pela instância pública.

b) Apenas dos órgãos públicos.

c) Apenas das classes populares.

d) De toda a sociedade.
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