
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCRITURÁRIO 
 

PORTUGUÊS 
 
01) A oração que contém objeto direto pleonástico é: 
a) Aquela blusa, ainda não a comprei. 
b) Gostamos demais de nossos amigos. 
c) Não confio em você e em ninguém. 
d) Ela o pegou de surpresa dessa vez. 
e) Você já fez sua inscrição para o concurso? 
 
02) São verbos defectivos: 
a) Falir e competir. 
b) Abolir e vir. 
c) Reaver e colorir. 
d) Computar e ser. 
e) Latir e ver. 
 
03) Há aposto explicativo no período da alternativa: 
a) Você foi muito gentil, eu lhe agradeço de coração. 
b) As duas irmãs Silva, Carla e Júlia, são gêmeas 
idênticas. 
c) Chegou e trouxe novidades: casou-se, teve filhos e já 
se separou. 
d) Ele nasceu e foi criado no bairro Jardins, em São 
Paulo. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
04) “Por amor ao marido, deixou de trabalhar fora.” A 
função sintática da expressão grifada é:   
a) Adjunto adverbial. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito simples. 
d) Objeto direto preposicionado. 
e) Complemento nominal. 
 
05) “Silêncio! Não quero bagunça nesta sala de aula, por 
favor.” A classe morfológica das palavras grifadas é: 
a) Conjunção e substantivo. 
b) Preposição e advérbio. 
c) Interjeição e substantivo. 
d) Substantivo e adjetivo. 
e) Ambas são substantivos. 
 
06) “Quando você _____ Helena, diga a ela que estou 
com saudades.” 
“Marcos e a esposa _____ sempre a este restaurante.” 
“Seus vizinhos não o _____ com bons olhos.” 
“José não _____ comparecer ontem à reunião.” 
“Posso _____ suas malas no carro?” 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
a) Ver, vêm, vêem, pôde, pôr. 
b) Vir, vêm, veem, pôde, pôr. 
c) Ver, vêm, vêem, pode, pôr. 
d) Ver, vem, veem, pôde, pôr. 
e) Vir, vem, veem, pôde, por. 
 
07) Há uso incorreto do hífen, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico, na alternativa: 
a) Médico-cirurgião, segunda-feira, decreto-lei.  
b) Guarda-roupa, conta-gotas, sul-africano. 
c) Erva-doce, bem-estar, recém-casado. 
d) Pós-graduação, sem-vergonha, além-mar. 
e) Manda-chuva, anti-religioso, extra-escolar. 
 
08) Assinale a alternativa na qual há um adjetivo com 
valor de advérbio: 
a) Meu próximo carro será preto. 
b) Onde está a chata da sua irmã?  
c) Que casa enorme você comprou! 
d) Eu venci fácil meu adversário. 
e) Essas rosas são lindas! 

 
09) É um exemplo do vício de linguagem “arcaísmo”:  
a) Desça aqui para baixo agora! 
b) Vou deletar esta mensagem horrível. 
c) Você assistiu o programa que te recomendei? 
d) Sua sobrinha saiu com a sua sandália. 
e) Há tantas cousas que gostaria de lhe falar! 
 
10) Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
O médico _____ Paracetamol 200mg. 
Se a criminalidade aumentar, estaremos em situação de 
perigo _____ todos os dias. 
É _____ a sua queda por aquele rapaz! 
a) Prescreveu, iminente, fragrante.  
b) Proscreveu, eminente, fragrante. 
c) Proscreveu, iminente, flagrante. 
d) Prescreveu, iminente, flagrante. 
e) Prescreveu, eminente, flagrante. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
11) Sendo 32 o primeiro termo de uma PG e 2 a sua 

razão, a diferença entre os termos a10 e a5 será: 

a) 32.256. 

b) 31.744. 

c) 15.872. 

d) 15.360. 

e) 14.336. 

 

12) Sendo dadas as matrizes A = (aij) e B = (bij), 

quadradas de ordem 2, com aij = 3i + 4j e 

 bij = – 2i – j. Considerando C = A + B,  a matriz C será: 

a) C = (
7 11
10 10

) 

b) C = (
10 15
15 16

) 

c) C = (
−3 −4
−5 −6

) 

d) C = (
0 −3
−1 −4

) 

e) C = (
4 7
5 4

) 

 

13) Transformando 0,064 hm³ em metros cúbicos, o 

resultado encontrado será: 

a) 64.000. 

b) 640.000. 

c) 6.400.000. 

d) 6.400. 

e) 640. 

 

14) Convertendo 120° e 300°  em radianos, o resultado 

encontrado será: 

a) 2π/3, 5π/3.  

b) 2π/5, 4π/3.  

c) 4π/3, 3π/2.  

d 3π/2, 2π/5.  

e) 5π/3, π/3.  

 

15) Em determinada empresa, vinte operários têm salário 

de R$ 3.000,00 mensais; dez operários têm salário de R$ 

900,00 mensais e trinta têm salário de R$ 1.500,00 

mensais. O salário médio dos operários dessa empresa 

é: 

a) R$ 1.750,00. 

b) R$ 1.900,00. 

c) R$ 2.000,00. 

d) R$ 2.100,00. 

e) R$ 2.250,00. 

https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/certo.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html


ATUALIDADES 
 

16) Assinale a alternativa abaixo que preenche 
corretamente as lacunas. 
Os preços _______________ acumularam queda de 
mais de 20% nas últimas três semanas ___________, 
principal produtor nacional, mas nos postos de 
combustíveis do Estado a retração é praticamente nula, 
de acordo com dados da consultoria Datagro e da 
agência reguladora ANP. O período coincide com o início 
oficial da nova safra no centro-sul do Brasil, com 
crescente produção ______________. 
(Folha de São Paulo, 17.abr.2018, disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/xxxxxxxx
xxx-tres-semanas-mas-xxxxxxxxxxxacompanham.shtml) 
I - do etanol hidratado; nas usinas de São Paulo; de 
etanol na região. 
II – dos combustíveis; nas refinarias brasileiras; de 
gasolina de boa qualidade. 
III – do álcool e da gasolina; em quase todos os Estados 
do País; gasolina aditivada. 
IV – do álcool anidro e hidratado; exceto na região 
sudeste; etanol experimental. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
17) Assinale a alternativa abaixo que preenche 
corretamente as lacunas. 
O _________________ deve crescer 2,3% neste ano e 
2,5% no próximo, mas o ritmo de expansão 
___________________ deverá estabilizar-se em 2,2%, a 
médio prazo, pelas novas projeções 
_______________________, se a produtividade 
continuar baixa. Desde antes da recessão, os 
__________________ têm chamado a atenção para o 
modesto potencial de crescimento do País, derivado de 
um amplo conjunto de ineficiências. 
(O Estado de São Paulo, 17.abr.2018, disponível em 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,xxxxxxxxx-
em-2018-e-2019,70002271826) 
I - consumo interno de soja ; da produção nacional 
agrícola ; da Bolsa de Negócios ; sojicultores brasileiros. 
II – mercado automotivo ; do cenário econômico ; dos 
fabricantes nacionais ;  modelos populares 
III – Brasil; do Produto Interno Bruto (PIB); do Fundo 
Monetário Internacional (FMI); economistas do Fundo.  
IV – setor agropecuário ; no Estado de São Paulo ; 
Governo ; especialistas e produtores. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
18) Sobre as eleições de 2018, assinale abaixo a 
alternativa correta. 
Nos dias 19 e 20 de abril, juízes de todo o país 
responsáveis por analisar ações envolvendo propaganda 
eleitoral estarão reunidos no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para participar do seminário “Perspectivas e 
Desafios da Propaganda Eleitoral: Eleições 2018”. O 
evento terá, em seu primeiro dia, a presença de ministros 
do TSE, bem como de autoridades e doutrinadores do 
Direito Eleitoral, que falarão aos convidados sobre temas 
vinculados à propaganda eleitoral.  
(www.tse.jus.br, 19.abr.2018. Disponível em 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Abril/tse-
promove-seminario-sobre-propaganda-eleitoral) 
I - Os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger: 
Presidente da República, Governador de Estado, 

Deputado Federal, bem como os respectivos vices e 
suplentes. 
II - Os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger: 
Presidente da República, Governador de Estado, 
Prefeito, Vereador, bem como os respectivos vices e 
suplentes. 
III - Os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger: 
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e 
Vereador, bem como os respectivos vices e suplentes. 
IV - Os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger: 
Presidente da República, Governador de Estado/Distrito 
Federal, Senador, Deputado Federal e Deputado 
Estadual, bem como os respectivos vices e suplentes. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
19) Sobre as eleições de 2018, assinale abaixo a 
alternativa correta. 
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 
afirmou nesta segunda (16) que o órgão abriu 
investigações pontuais para apurar a ocorrência de 
campanha antecipada entre candidatos às eleições deste 
ano. (...). Segundo a procuradora, o objetivo é diferenciar 
o anúncio da intenção de concorrer, que é permitido pela 
Constituição, da campanha antecipada, quando há 
pedido explícito de votos. A PGR ainda está no início das 
investigações. 
(Folha de São Paulo, 16.abr.2018. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/04/ano-
eleitoral-comeca-com-incerteza-sobre-financiamento-de-
campanha-diz-dodge.shtml.) 
I - Esta não será a primeira eleição presidencial na 
história recente sem a doação eleitoral de empresas, 
pois a minirreforma eleitoral não tratou deste tema. 
II - Esta será a primeira eleição presidencial na história 
recente sem a doação eleitoral de empresas por causa 
da minirreforma eleitoral.  
III - A doação eleitoral de empresas foi proibida pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) em setembro de 2015. 
IV - A doação eleitoral de empresas foi autorizada pelo 
STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro de 2015. 
a) I e IV estão corretas; II e III estão incorretas. 
b) II e III estão corretas; I e IV estão incorretas. 
c) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
d) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
20) Sobre o texto a seguir, assinale abaixo a alternativa 
correta. 
A partir de 1 de julho, a Ajinomoto Animal Nutrition do 
Brasil, que pode encerrar suas atividades em 
Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) no fim deste ano, 
incluirá todos os funcionários da unidade num programa 
de licença remunerada, no qual receberão seus salários 
e benefícios mensalmente. 
(JCNET, 30.mar.2018, disponível em 
https://www.jcnet.com.br/Regional/2018/03/ajinomotoxxx
xxxxxxxxxxxxxxxbro.html) 
I - É fake news que está sendo investigada pela polícia e 
o texto reproduz o trecho da notícia falsa que circulou na 
região. 
II - É notícia falsa, desmentida pela diretoria da empresa 
que está expandindo atividades no município. 
III - É notícia verídica, veiculada em órgãos de imprensa 
regional e confirmada pela diretoria da empresa e por 
autoridades locais. 
IV - Era notícia verídica à época que foi publicada, mas a 
Prefeitura impediu o fechamento da empresa. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 

http://www.tse.jus.br/


c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) I, II, III e IV estão incorretas. 
e) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
 
21) De acordo com o texto, assinale abaixo a alternativa 
correta. 
Os integrantes da Comissão Especial de Inquérito (CEI) 
decidiram, nessa sexta-feira (13) à tarde, arquivar o 
relatório final que apurou denúncia de suposta 
irregularidade nas condutas do prefeito de Pederneiras 
(26 quilômetros de Bauru), Vicente Minguili (MDB), e de 
uma servidora municipal em novembro de 2017. 
(JCNET, 14.abr.2018, disponível em 
https://www.jcnet.com.br/Regional/2018/04/ceixxxxxxxxxx
xxxxxxneiras.html) 
I - a acusação era improcedente, segundo o relatório, e 
se referia a oferta de vaga em creche municipal, 
desrespeitando a fila única de espera. 
II - a acusação era improcedente, segundo o relatório, e 
não se referia a uso de trator da Prefeitura para abrir 
represa em propriedade rural de assessora. 
III - a acusação era procedente, segundo o relatório, mas 
não ficou provado uso de caminhão da Prefeitura para 
remover entulho de terreno de particular. 
IV - a acusação se referia a postagem de mensagens em 
redes sociais com objetivo de prejudicar vereador e os 
documentos foram enviados ao Ministério Público. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
22) Leia o texto e assinale abaixo a alternativa correta. 
As autoridades da área da saúde de Pederneiras (SP) 
vão investigar dois macacos encontrados mortos na 
quinta-feira (11) na zona rural do distrito de Guainás. (...) 
Os animais foram recolhidos pela equipe de zoonoses da 
prefeitura e encaminhados para exames. O laudo será 
divulgado em 30 dias. 
(G1, 12.jan.2018. Disponível em 
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/morte-de-
macacos-na-zona-rural-de-distrito-e-investigada-em-
pederneiras.ghtml) 
I - o trecho acima se refere a matéria no contexto dos 
casos de febre amarela, já que os macacos são um tipo 
de sentinela da doença. 
II - o trecho acima se refere a matéria no contexto do 
ataque de abelhas africanizadas, problema comum nos 
meses quentes e áreas arborizadas. 
III - o trecho acima se refere a matéria no contexto dos 
casos de dengue, já que os mosquitos transmissores se 
multiplicam em meses com alta temperatura e chuvas. 
IV - o trecho acima se refere a matéria no contexto da 
gripe em animais silvestres, que foi notícia na região e 
não teve incidência em Pederneiras. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
23) Leia o trecho a seguir e assinale abaixo a alternativa 
que preenche corretamente  as lacunas. 
Equipe de Controle de ________ da Prefeitura de 
Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) está 
intensificando o trabalho de visitação domiciliar visando 
identificar ___________ e ampliar o trabalho de 
orientação sobre a posse responsável de animais de 
estimação. O levantamento teve início nos bairros Michel 
Neme e Isabel Maldonado Dário, que têm grande 
população _______. 

(JCNET, 03.mar.2018, disponível em 
https://www.jcnet.com.br/Regional/2018/03/pederneiras-
reforca-o-ataque-a-leishmaniose.html) 
I - Zoonoses; animais com leishmaniose; de cães e 
gatos. 
II - Pragas; animais com leptospirose; cães e pássaros. 
III - População animal; animais domésticos de todo 
gênero; cães e gatos castrados. 
IV - Endemias; animais domésticos; pets registrados no 
órgão. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
24) Sobre o texto a seguir, assinale abaixo a alternativa 
correta. 
Análise realizada pela Folha mostrou a reação dos 
brasileiros no Twitter ao cenário de prisão do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram coletados 
196.813 tuítes relacionados a Lula. A partir das 18h da 
última quinta-feira (5), quando o juiz Sérgio Moro 
decretou a prisão, um robô coletou e analisou 
mensagens em que aparecia a palavra “Lula”. A coleta 
terminou quando o ex-presidente chegou à PF em 
Curitiba neste sábado (7). 
(Folha de São Paulo, 9.abr.2018, disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/04/preso-lula-
teve-75-de-mencoes-negativas.shtml) 
I - Pedidos de habeas corpus para sustar a prisão de 
Lula foram negados no STJ e no STF. 
II - Lula foi condenado por Moro, em julho de 2017, a 9 
anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá. 
III - Em janeiro deste ano, o TRF-4 (Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região) aumentou a pena para 12 anos e 
um mês de detenção. 
IV - Lula é o primeiro presidente da história do Brasil a 
ser preso após condenação penal. 
a) I, II, III e IV estão incorretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) III é correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) I e II são corretas; III e IV estão incorretas. 
e) III e IV são corretas; I e II estão incorretas. 
 
25) Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna abaixo. 
A unidade do Procon de Pederneiras alterará o seu 
horário de atendimento ao público a partir do próximo dia 
16 de abril. O atendimento ao público passará 
____________________.  
(www.pederneiras.sp.gov.br, 11.abr.2018. Disponível em 
https://www.pederneiras.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/174
3/Procon-de-Pederneiras-passaxxxxxxxx%C3%A3) 
a) a ser oferecido também no período da noite de 
segunda a sexta-feira, visando atender à população que 
trabalha no horário comercial. 
b) a ser interrompido para almoço, das 11h30 às 13h30, 
devido à ociosidade do órgão neste horário. 
c) a ser realizado das 8h às 12h de segunda a sexta-
feira. O período da tarde será destinado a funcionamento 
interno do Procon. 
d) a ser realizado também no período da noite, de 
segunda a sexta-feira, visando atender à população que 
trabalha no horário comercial.  
e) a ser restrito ao período da tarde, reservando as 
manhãs para atividades internas do órgão de defesa do 
consumidor pederneirense. 
 

 
INFORMÁTICA 

 



26) No Adobe Reader, para que é utilizado o atalho Ctrl + 
O? 
a) Abrir. 
b) Fechar. 
c) Imprimir. 
d) Organizar Arquivo. 
e) N.D.A. 
 
27) Sobre o Correio Eletrônico, analise.  
I - O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, 
é um programa em que é possível realizar trocas de 
mensagens pela internet. 
II - Para acessar um e-mail basta apenas a internet, e 
não é necessário possuir um endereço eletrônico 
pessoal. 
III - Pelo correio eletrônico é possível o envio e a troca de 
documentos, imagens e áudios para qualquer pessoa 
que possua um endereço de correio eletrônico. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 
28) No Microsoft Word 2010, em qual divisão da aba 
“Página Inicial” podemos encontrar as ferramentas 
“Sombreamento” e “Classificar”? 
a) Fonte. 
b) Parágrafo. 
c) Estilo. 
d) Edição. 
e) N.D.A. 
 
29) São atividades do Correio Eletrônico, exceto.  
a) Solicitar informações. 
b) Chamadas de vídeo. 
c) Fazer download de arquivos. 
d) Mandar mensagens. 
e) Fazer leitura de informações. 
 
30) O que é MICROSOFT WORD? 
a) É um programa utilizado para criação/edição e 
exibição de apresentações gráficas, originalmente escrito 
para o sistema operacional. 
b) É um processador de texto incluído na instalação 
dos sistemas operativos Microsoft Windows. 
c) É um programa editor de texto que pertence ao pacote 
do programa Microsoft Office. 
d) É um editor de planilhas (Folhas de Cálculo) produzido 
pela Microsoft Office. 
e) N.D.A. 
 
31) No Microsoft Word 2010, quais teclas de atalho 
podemos usar para acessar a ferramenta “Centralizar”? 
a) Ctrl+Shift+C. 
b) Ctrl+J. 
c) Ctrl+E. 
d) Ctrl+C. 
e) Ctrl+L. 
 
32) No Microsoft Word 2010, em qual aba podemos 
encontrar a ferramenta “Nova Janela”? 
a) Inserir. 
b) Página Inicial. 
c) Layout da Página. 
d) Referências. 
e) Exibição. 
 
33) No Bloco de Notas do Windows 7, em qual menu de 
opções podemos encontrar a ferramenta “Configurar 
Página”? 

a) Editar. 
b) Arquivo.  
c) Formatar. 
d) Exibir. 
e) N.D.A. 
 
34) O que é a Internet? 
a) É um sistema global de redes de computadores 
interligadas que utilizam um conjunto próprio de 
protocolos. 
b) É um sistema operacional. 
c) É um programa utilizado para confecção de slides. 
d) É um sistema local de no máximo três computadores 
interligados que utilizam um conjunto próprio de 
protocolos. 
e) N.D.A. 
 
35) Quais as teclas de atalho para acessar a ferramenta 
“Substituir” no Bloco de Notas do Windows 7? 
a) Ctrl+S. 
b) Ctrl+G. 
c) Ctrl+Alt+S. 
d) Ctrl+H. 
e) Ctrl+F. 
 
36) Foi inserido em uma planilha do Excel 2010, os 
seguintes valores nas células: A1=5 , A2=10 , A3=15 , 
A4=20 , A5=50. Se digitamos a função =MÉDIA 
(A1:A5)*3 na célula A6, Qual será o resultado 
apresentado? 
a) 300. 
b) 20. 
c) 100. 
d) 60. 
e) N.D.A.  
 
37) O que faz a função CONT.VALORES 
(valor1;valor2;...) no Microsoft Excel 2010? 
a) Calcula o número de Células em um intervalo. 
b) Retorna o número de itens de um conjunto. 
c) Calcula o número de Células em um intervalo que 
contém números. 
d) Calcula o número de Células em um intervalo que não 
estão vazias. 
e) N.D.A. 
 
38) O que faz a função MED (núm1;núm2;...) no 
Microsoft Excel 2010? 
a) Retorna a média aritmética de um conjunto de 
números. 
b) Retorna a mediana, ou o número central de um 
determinado conjunto de números. 
c) Retorna a média (aritmética) dos argumentos que 
podem ser números ou nomes, matrizes ou referências 
que contêm números. 
d) Retorna a média aritmética de uma matriz ou intervalo 
de dados numéricos positivos. 
e) Retorna apenas a mediana de um conjunto de células. 
 
39) Quais as teclas de atalho usadas para acessar a 
ferramenta “Inserir Desenho do Paint” no editor de textos 
WordPad? 
a) Ctrl+D. 
b) Ctrl+Shift+P. 
c) Ctrl+P. 
d) Ctrl+Shift+D. 
e) N.D.A. 
 
40) No Microsoft Word 2010, qual ferramenta é acessada 
pelas teclas de atalho Ctrl+K? 
a) Hyperlink. 
b) Subscrito. 
c) Localizar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador_de_texto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


d) Alinhar Texto à Direita. 
e) Aumentar Fonte. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41) São competências do Poder Legislativo de 
Pederneiras, segundo a Lei Orgânica Municipal. 
I - dispor sobre a organização de sua secretaria, 
funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
II - criar comissões especiais de inquérito, sobre fato 
determinado que se inclua na competência municipal, 
sempre que o requerer pelo menos um terço de seus 
membros. 
III - autorizar referendo ou plebiscito. 
IV - conceder título de cidadão honorário ou qualquer 
outra honraria ou homenagem às pessoas que 
reconhecidamente tenham prestado serviços ao 
município, desde que seja o decreto legislativo aprovado 
em escrutínio secreto, pelo voto de, no mínimo, dois 
terços de seus membros. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
b) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
c) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
42) Sobre a inviolabilidade de opinião do vereador em 
Pederneiras, conforme a Lei Orgânica Municipal. 
I - Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na 
circunscrição do município. 
II - Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na 
circunscrição do Estado. 
III - Os vereadores não serão obrigados a testemunhar 
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes 
confiarem ou deles receberem informações. 
IV - Os vereadores serão obrigados a testemunhar sobre 
quaisquer informações recebidas ou prestadas mesmo 
que em razão do exercício do mandato, nem sobre as 
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 
informações. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
b) I e II estão incorretas; III e IV estão corretas. 
c) I e III estão corretas; II e IV estão incorretas. 
d) I e III estão incorretas; III e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
43) As comissões permanentes e temporárias da 
Câmara Municipal de Pederneiras são competentes para: 
I - realizar audiências públicas com entidades da 
sociedade civil. 
II - convocar secretário ou diretor municipal ou seu 
equivalente para prestar informações sobre assuntos 
inerentes as suas atribuições. 
III - receber petições, reclamações, representações ou 
queixa de qualquer pessoa contra atos ou omissões das 
autoridades ou entidades públicas. 
IV- fiscalizar e apreciar programas de obras, planos 
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 

a) I, II, III e IV estão corretas. 
b) I, II, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
e) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
 
44) Tem legitimidade para propor modificação da Lei 
Orgânica do Município de Pederneiras, pelo instrumento 
de emenda: 
I - o Prefeito. 
II - o Vice-Prefeito. 
III - um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal. 
IV - os cidadãos em gozo dos direitos políticos, mediante 
iniciativa popular assinada por dez por cento dos 
eleitores do Município, no mínimo. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
b) II está incorreta; I, III e IV estão corretas. 
c) IV está incorreta; I, II e III estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
45) Se o Prefeito discordar de um projeto apreciado pela 
Câmara Municipal de Pederneiras, no todo ou em parte, 
considerando a matéria inconstitucional ou contrária ao 
interesse público: 
I - Pode vetar a matéria, no todo ou em parte, no prazo 
de 15 dias úteis contados da data do recebimento, 
devendo comunicar ao Presidente da Câmara os motivos 
do veto dentro de 48 horas, justificando as razões de sua 
decisão de veto. 
II – Não pode vetar matéria aprovada, devendo acatar a 
decisão soberana do Poder Legislativo que representa a 
vontade popular na forma da lei e sancionar a medida no 
prazo de 48 horas. 
III - Pode vetar a matéria, desde que em 15 dias úteis 
contados da data do recebimento comunique ao 
Presidente da Câmara que vai promulgar lei divergente, 
sem necessidade de justificar as razões que 
determinaram o veto. 
IV - Veto a matéria legislativa foge à competência do 
Prefeito, que tem 15 dias úteis para comunicar a 
irregularidade ao Ministério Público, com cópia integral 
ao Poder Legislativo. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
b) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
c) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
d) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
46) Considere que: 
I - Projeto de decreto legislativo é uma subespécie de 
projeto de lei de iniciativa privativa do vereador, sendo 
proposto para regulamentar matéria de competência 
exclusiva do Executivo, em temas que este último seja 
omisso. 
II - O decreto legislativo aprovado pela maioria simples 
do Plenário da Câmara em dois turnos de votação será 
promulgado pelo Presidente do Poder Legislativo e 
ganha efetividade normativa após sanção do Executivo. 
III - Projeto de decreto legislativo é proposição destinada 
a regular matéria de competência exclusiva da Câmara 
que produza efeitos externos e independe de sanção do 
Prefeito. 
IV - O decreto legislativo aprovado pelo Plenário da 
Câmara em um só turno de votação será promulgado 
pelo Presidente do Poder Legislativo. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 



a) III e IV estão corretas; I e II estão incorretas. 
b) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
c) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
d) I, II, III e IV estão incorretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
47) São competências do Prefeito Municipal de 
Pederneiras projetos de lei que disponham sobre: 
I - criação, extinção ou transformação de cargos, funções 
ou empregos públicos na administração direta ou 
autarquias. 
II - fixação ou aumento de remuneração dos servidores. 
III - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria dos servidores. 
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 
administração pública municipal. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) I, II, III e IV estão incorretas. 
d) I e II estão incorretas; III e IV estão corretas. 
e) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
 
48) São razões para Vereador perder o mandato em 
Pederneiras: 
I - proceder de modo incompatível com o decoro 
parlamentar. 
II - perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
III - sofrer a condenação criminal em sentença transitada 
em julgado. 
IV - que fixar residência fora do município. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) I está correta; II, III e IV estão incorretas. 
b) II está correta; I, III e IV estão incorretas. 
c) III está correta; I, II e IV estão incorretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
49) Não são razões para o vereador perder o mandato 
em Pederneiras: 
I - ser nomeado e tomar posse para função de Secretário 
Municipal ou Diretor Municipal sem licença da Câmara. 
II - estando licenciado pela Câmara, se afastar por 
motivo de doença ou de gestação. 
III - estando licenciado pela Câmara, se afastar para 
tratar de interesse particular até 120 dias por sessão 
legislativa. 
IV - entrar em licença superior a 12 meses, desde que 
não haja suplente do mandato. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
b) II e III estão corretas; I e IV estão incorretas. 
c) I, II, III e IV estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão incorretas. 
e) IV está correta; I, II e III estão incorretas. 
 
50) São atribuições ou competências pertinentes ao 
cargo de presidente da Câmara de Pederneiras: 
I - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno. 
II - promulgar resoluções e decretos legislativos, exceto 
leis com sanção tácita ou com veto expresso do 
Executivo rejeitado pelo Plenário. 
III - declarar a perda do mandato do prefeito, do vice-
prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei. 
IV - representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou 
ato municipal. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) I e II estão corretas; III e IV estão incorretas. 
b) I, II e III estão corretas; IV está incorreta. 

c) I, III e IV estão corretas; II está incorreta. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
 

 


