Câmara Municipal de Leme-SP

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04
A situação fiscal dos Estados é mais
delicada do que seus próprios governos
faziam parecer. Dados divulgados nesta
quinta-feira, 20, pelo Tesouro Nacional
revelam que o rombo da Previdência estadual
é na verdade R$ 18 bilhões maior do que o
informado pelos governos regionais. Eles
estão descumprindo limites previstos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos
com pessoal. Em meio a esse quadro, o
Tesouro rebaixou as notas de classificação de
10 Estados, e agora apenas 14 unidades da
federação estão aptas a receber garantias da
União para novos empréstimos.
O boletim do Ministério da Fazenda
evidencia a “maquiagem” feita pelos
governos estaduais em suas contas. No caso
da Previdência, os Estados declararam um
custo de R$ 59,119 bilhões no ano passado.
Mas a metodologia do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF),
calculado pelo Tesouro e que utiliza
informações de execução orçamentária dos
Estados, aponta um déficit maior, de R$
77,072 bilhões em 2015.
Mais da metade dessa diferença - R$
10 bilhões - foi encontrada nas contas do Rio,
Estado que está em moratória e que entre
2009 e 2015 aumentou em 70% as despesas
com pessoal, das quais mais da metade com o
pagamento dos servidores inativos. O Rio
informou que o déficit da Previdência dos
seus servidores no ano passado foi de apenas
R$ 542,09 milhões, mas o Tesouro detectou
um rombo de R$ 10,84 bilhões.
Além do Rio, as maiores diferenças
foram encontradas nas contas dos Estados que
enfrentam maiores dificuldades financeiras,
como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O
governo mineiro apresentou um déficit de R$
10,06 bilhões, mas para o Tesouro é de R$
13,90 bilhões. Já o governo gaúcho informou
que seu déficit era de R$ 7,59 bilhões, ante
um rombo de R$ 8,97 bilhões encontrado
pelos técnicos do Tesouro. Em Goiás, a
diferença chega a quase R$ 500 milhões.
Arquivista

METROCAPITAL Soluções

O boletim ainda mostra que oito
Estados estão fora dos limites da LRF para
pagamento de despesas com pessoal pelo
critério do Tesouro - a lei prevê um máximo
de 60% da Receita Corrente Líquida (RCL).
Pelo critério dos próprios governos estaduais,
apenas dois estariam desenquadrados.
A situação do Rio é uma das que
chamam a atenção. O Estado aponta que suas
despesas com pessoal estão em 41,77% da
RCL, ou seja, bem abaixo do porcentual
estabelecido pela lei. Mas o quadro detectado
pelos técnicos do Tesouro mostra que a
relação já chega a 62,84%. Já o governo de
Minas Gerais, que tem a maior parcela
comprometida com pessoal (78%) segundo o
Tesouro, alega, no entanto, que essa despesa
responde por apenas 57,33%.
A discrepância acontece porque
muitos
Estados
criam
exceções
à
classificação, abrindo brechas para que o
número apresentado seja mais benigno.
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,alivio-comrenegociacao-da-divida-dos-estados-deve-ser-temporario-diztesouro,10000083329 - Acessado em 21/10/2016

1) Qual o Estado responsável por mais da
metade da diferença de R$ 18 bilhões,
verificada pelo Tesouro Nacional no rombo
da Previdência Estadual?
(A) São Paulo.
(B) Rio de Janeiro.
(C) Rio Grande do Sul.
(D) Minas Gerais.
2) Analisando o texto, com qual despesa os
governos estaduais estão ultrapassando os
limites
definidos
pela
Lei
de
Responsabilidade Fiscal?
(A) Despesa com saúde.
(B) Despesa com educação.
(C) Despesa com saneamento.
(D) Despesa com pessoal.
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3) O que poderá acontecer com os Estados
que tiveram suas notas de classificação
rebaixadas pelo Tesouro Nacional?
(A) Não receberão garantias para novos
empréstimos.

7) Assinale a alternativa correta:
(A) Ele é um mal pai.
(B) Ele está de mau humor.
(C) Ele é um mal caráter.
(D) Ele está trabalhando mau.

(B) Receber novos empréstimos.
(C) Emprestarem dinheiro para o Tesouro
Nacional.
(D) Não poderão pagar as despesas.
4) No segundo parágrafo do texto, podemos
substituir a palavra entre aspas por qual
palavra abaixo sem alterar o sentido do texto?

8) Nos exemplos abaixo, identifique o uso do
porquê:
I. Revelou o porquê do seu gesto.
II. Não sei o porquê de sua atitude tão
grosseira.

(A) Alteração

(A) Trata-se de causa e explicação.

(B) Verdade
(C) Realidade

(B) Substantivo usado como sinônimo de
motivo/ razão.

(D) Contagem

(C) Usado antes de sinal de pontuação.
(D) Usado no início de frases interrogativas.

5) Qual das alternativas não apresenta verbos
de ligação?
9) Qual alternativa completa corretamente as
lacunas nas frases:

(A) Ficar, continuar.
(B) Estar, andar.
(C) Parecer, permanecer.

I. ... muito tempo, corri aqui.

(D) Caminhar, partir.

II. Só nos veremos daqui ... um mês.
III. Não nos vemos ... um mês.

6) Sobre a seleção de substantivos
relacionados abaixo, assinale a alternativa
correta quanto sua classificação:

IV. Estamos ... dez metros do parque.

I. Limão.

(B) há, a, a, a

II. Homem.

(C) há, a, há, a

III. Brasil.

(D) a, há, a, há

(A) a, há, a, a

IV. Vida.
V. Enxame.

10) Em qual alternativa todos os verbos estão
no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo?

(A) Todos são substantivos compostos.
(B) Substantivos: comum, próprio, simples,
composto e derivado.
(C) Substantivos: primitivo, comum, próprio,
abstrato e coletivo.
(D) Substantivos: simples,
concreto, coletivo e derivado.
Arquivista

(A) Fosse, fores, formos, fosseis.
(B) Formos, forem, for, forem.
(C) Fosse, fossem, fôssemos, fosses.
(D) For, fossem, formos, fôssemos.

composto,
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(C) 57, 65 e 120

15) Regina trabalha como servidora pública
em uma Prefeitura, sua função atualmente
consiste em atualizar os carnês de IPTU
quando alguma parcela foi atrasada pelo
contribuinte. Ao realizar seu trabalho Regina
atualizou uma prestação de R$ 225,00 com
multa de 2% por atraso mais juros de 1% pro
rata, o atraso total foi de 20 dias.
Considerando as informações acima qual o
valor total da prestação atualizada:

(D) 48, 60 e 72

(A) R$ 231,00

MATEMÁTICA
11) Três números somados totalizam 180.
Sabendo que eles são proporcionais aos
números 4, 5 e 6. Quais seriam estes
números?
(A) 32, 45 e 103
(B) 32, 60 e 89

(B) R$ 231,75
12) Qual algarismo deve substituir a letra A,
no número 546.A20, para que esse número
seja divisível por 3?
(A) 0, 2 ou 5

(C) R$ 231,03
(D) R$ 229,50
RACIOCÍNIO LÓGICO

(B) 2, 3 ou 8
(C) 5, 6 ou 9
(D) 1, 4 ou 7
13) 45 operários realizam a construção de
uma obra em 16 dias, quantos operários serão
necessários para realizar a mesma obra em 12
dias?

16) Observe a sequência: 6,7,10,15,22, ... O
próximo número é:
(A) 25
(B) 23
(C) 32
(D) 31

(A) 56 operários.
(B) 60 operários.
(C) 62 operários.

17) Com relação a três funcionários de uma
padaria, sabe-se que:

(D) 70 operários.
I. Pedro é mais alto que o atendente;
14) José verificou que o valor da multa que
veio era de R$ 85,13 e passou para seu filho
Giovane realizar o pagamento, pois Giovane
estava com o veículo no momento da multa.
Giovane ao analisar a cobrança verificou que
era possível economizar se a multa fosse paga
até a data do seu vencimento. Giovane pagou
a multa antecipadamente e obteve um
desconto de R$ 17,02. Qual foi a porcentagem
economizada por Giovane considerando o
valor inicial da multa?

II. Paulo é padeiro;

(A) 15%

(A) Pedro é mais baixo que Paulo.

(B) 20%

(B) Patrício é o caixa.

(C) 17%

(C) Patrício é o mais alto dos três.

(D) 25%

(D) Pedro é o mais alto dos três.

Arquivista

III. Patrício não é o mais baixo que os três;
IV. Um deles é o padeiro, o outro atendente e
o outro caixa.
Sendo verdadeiras as quatro afirmações, é
correto dizer que:
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18) Considerando a sequência abaixo:
Beija-Flor – Bem-te-vi – Boi – X – Besouro Barata
A alternativa lógica para substituir X é:
(A) Biguá.
(B) Besouro.
(C) Boto.
(D) Besourinho.

METROCAPITAL Soluções

CONHECIMENTOS
ATUALIDADES

GERAIS

E

21) Diversos países Europeus têm recebido
refugiados ao longo dos anos, sendo que em
2015 houve um aumento significativo devido
a guerra civil em um país, assinale qual país é
esse:
(A) Iraque.
(B) Afeganistão.
(C) Irã.

19) Os pares de palavras abaixo foram
formados obedecendo um determinado
critério.

(D) Síria.

Alterar – Rara

(C) Rach.

22) Em razão do impeachment de Dilma
Rousseff, aprovado pelo plenário do Senado,
o país não tem mais um vice-presidente e, por
isso, o presidente da Câmara passou a ser o
primeiro na linha sucessória. Em caso de
viagem do agora presidente efetivo Michel
Temer, o presidente da Câmara dos
Deputados assume como presidente da
República em exercício e o vice da Câmara,
volta ao comando da Casa. Quem é o atual
Presidente da Câmara?

(D) Arah.

(A) Michel Temer.

Oprimir – Miro
Agachar - X
Qual palavra que deveria estar no lugar de X:
(A) Agar.
(B) Hara.

(B) Waldir Maranhão.
20) Prestando atenção nas imagens abaixo
podemos perceber uma sequência lógica na
apresentação das imagens, selecione a
alternativa correta que corresponde a décima
primeira imagem:

(C) Rodrigo Maia.
(D) Eduardo Cunha.
23) O ganhador do prêmio Nobel da Paz foi
escolhido entre 376 candidatos, número
recorde de candidatos. Do total de candidatos
desde ano, 228 são indivíduos e 148 são
organizações. O ganhador desse ano foi Juan
Manuel Santos que também é presidente de
qual país:

(A)

(A) Colômbia.
(B) Argentina.

(B)

(C) Uruguai.
(D) Chile.

(C)
(D)
Arquivista
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24) A missão Rosetta, que fez um pouso
histórico, finalmente chegou ao seu fim. A
sonda começou sua lenta descida em direção a
67P/ Churyumov-Gerasimenko, permitindo
observar o corpo celeste de perto antes do
impacto final. De acordo com a Agência
Espacial Europeia (ESA), Rosetta tocou a
superfície de 67P a uma velocidade de 3,2
quilômetros por hora e, antes de se desligar,
mandou dados durante 40 minutos. É correto
afirmar que a sonda realizou o pouso em:
(A) um planeta
(B) um cometa
(C) um asteroide
(D) uma lua

METROCAPITAL Soluções

28) Assinale a alternativa correta que
apresenta a função da sequência de atalho
padrão aplicada a um novo documento do
Microsoft Word 2010, contendo texto simples
segundo a sequência abaixo:
CTRL + T, CTRL + J e CTRL + B
(A) Aplicação de alinhamento justificado no
parágrafo selecionado.
(B) Seleção de todo o texto do documento,
aplicação de alinhamento à esquerda e
aplicação de negrito.
(C) Seleção de todo o texto do documento,
aplicação de alinhamento justificado e Salvar
como.

25) O plebiscito realizado no Reino Unido
que votou pela saída da União Europeia, a
decisão histórica foi apelidada de:

(D) Aplicação de tachado, alinhamento de
parágrafo justificado e salvar documento.

(A) Euroexit

29) A respeito de internet e intranet, assinale a
opção incorreta.

(B) Brexit
(C) Euroquit
(D) Brequit
INFORMÁTICA
26) Os navegadores de internet são softwares
desenvolvidos para apresentar o conteúdo de
websites de maneira amigável, não sendo
necessário nenhum conhecimento técnico
para sua utilização. Selecione abaixo o
software que não representa um navegador de
internet:
(A) Internet Explorer.
(B) Mozilla Firefox.
(C) Sun Solaris.
(D) Google Chrome.
27) Utilizando o Microsoft Excel 2010,
desejamos utilizar uma fórmula condicional
que o valor retornado seja verdadeiro ou
falso. Qual fórmula abaixo deve ser utilizada:
(A) =SOMA
(B) =CONT.SE
(C) =SE
(D) =SOMASE
Arquivista

(A) O provedor é a empresa que fornece
acesso aos usuários na Internet, através de
recursos de hardware (exemplo servidores e
roteadores) e software (exemplo páginas,
links e e-mail).
(B) A intranet é uma rede de computadores
privada que assenta sobre a suíte de
protocolos da Internet, porém, de uso
exclusivo de um determinado local, como, por
exemplo, a rede de uma empresa, que só pode
ser acessada por seus usuários ou
colaboradores internos.
(C) Domínio é um nome que serve para
localizar e identificar conjuntos de
computadores na internet. O nome de domínio
foi concebido com o objetivo de facilitar a
memorização dos endereços de computadores
na Internet. Sem ele, teríamos que memorizar
uma sequência grande de números.
(D) A World Wide Web, também conhecida
como Web e WWW, é um sistema de arquivo
de imagens que são interligados e executados
na Internet.
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30) Utilizando o Microsoft Power Point 2010
desejamos fazer uma apresentação com vários
slides, para adicionar os slides em branco,
qual sequência de comandos deve ser seguida:

METROCAPITAL Soluções

32) Com relação aos elementos característicos
dos documentos, faça a correlação abaixo:
I-Suporte

( ) Certidão

II-Forma

( ) Papel

(A) Clicar em Arquivo e em seguida clicar em
Novo Slide.

III-Formato

( ) Boletim de ocorrência

IV-Gênero

( ) Rascunho

(B) Na seção Slides da aba Página Inicial,
clicar em Layout, em seguida clicar em
Inserir Novo Slide.

V-Espécie

( ) Cartaz

VI-Tipo

( ) Documentação audiovisual

(C) Na aba Inserir, clicar em Novo Slide e
escolher o modelo do slide.

(A) I-II-IV-V-III-VI
(B) VI-III-V-II-I-IV

(D) Na aba Slides, clicar em Novo Slide.

(C) V-I-VI-II-III-IV
(D) V-I-VI-IV-III-II

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

33) Com relação a natureza do assunto dos
documentos, podemos classificá-los em:

31) Qual a melhor definição para o conceito
de arquivo:

(A) Privado e público.

(A) Conjuntos de documentos produzidos e
recebidos por órgãos públicos, instituições de
caráter público e entidades privadas, em
decorrência do exercício de atividades
específicas, bem como por pessoa física,
qualquer que seja o suporte da informação ou
a natureza dos documentos.

(C) Permanentes e correntes.

(B) Conjuntos de papéis produzidos e
recebidos exclusivamente por órgãos públicos
e instituições de caráter público.
(C) Conjuntos de informações de natureza
jurídica sejam elas produzidas e recebidas por
órgãos públicos ou por pessoas físicas.
(D) Conjuntos de documentos relacionados
exclusivamente a pessoas físicas ou em
decorrência do exercício de suas atividades.

Arquivista

(B) Históricos e não históricos.
(D) Ostensivos e sigilosos.
34) Imagine que foi encontrado em um
depósito de uma Prefeitura Municipal uma
quantidade imensa de documentos amarrados,
soltos, em sacos plásticos e sem nenhuma
ordem. Como teremos certeza de que são
documentos de arquivo?
(A) Primeiramente devemos identificar os
documentos.
(B) Primeiramente devemos classificar os
documentos.
(C) Primeiramente devemos ordenar os
documentos.
(D) Primeiramente devemos arquivar os
documentos.
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35) O ciclo de vida dos documentos ou teoria
das 3 idades visam estabelecer prazos para a
guarda dos documentos ou eliminação,
contribuindo para a eficiência administrativa e
preservação do patrimônio documental.
Escolha a alternativa correta que corresponde
a idade e a fase do ciclo de vida do
documento.

37) Uma tabela de temporalidade tem como
objetivo definir os prazos de guarda e
destinação de documentos, sua estrutura
básica necessita de ao menos quatro itens,
sendo eles:

(A) 1ª Idade – Arquivo Intermediário; 2ª
Idade – Arquivo Corrente; 3ª Idade – Arquivo
Permanente.

(B) Índice; Assunto; Função; Valores.

(B) 1ª Idade – Arquivo Corrente; 2ª Idade –
Arquivo Intermediário; 3ª Idade – Arquivo
Permanente.
(C) 1ª Idade – Arquivo Intermediário; 2ª
Idade – Arquivo Permanente; 3ª Idade –
Arquivo Corrente.
(D) 1ª Idade – Arquivo Corrente; 2ª Idade –
Arquivo Permanente; 3ª Idade – Arquivo
Intermediário.
36) Levando em consideração o método
alfabético e as regras de alfabetação, assinale
a alternativa incorreta.
(A) Nas pessoas físicas considera-se o último
sobrenome e depois o prenome.
(B) Quando houver sobrenome igual
prevalece a ordem alfabética do prenome.
(C) Sobrenomes formados por Santo, Santa,
São, se separam.

(A) Assunto; Prazos de Guarda; Destinação
Final; Observações.

(C)
Assunto;
Fase
Corrente;
intermediária; Prazos de Guarda.

Fase

(D) Teoria das três idades; Função; Valores;
Observações.
38) A gestão ou gerenciamento eletrônico de
documentos (GED) é composto por diversos
itens,
podemos
citar
a
Entrada,
Armazenamento, Consulta e Saída de
documentos. Assinale a alternativa correta
que representa cada um dos itens em negrito
na ordem que foram apresentados:
(A) Pen drive,
Impressoras.

Scanner,

Monitores,

(B) Scanner, Discos Magnéticos, Monitores,
Impressoras.
(C)
Teclado,
Monitores.

Disquetes,

Impressoras,

(D) Câmeras digitais, Scanner, Disquetes,
Impressoras.

(D) Nomes de empresas e instituições devem
ser transcritos como se apresentam, porém, os
artigos iniciais não devem ser considerados
para alfabetação, e aparecem no fim entre
parênteses.

Arquivista
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39) A Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 dispõe que qualquer interessado poderá
apresentar pedido de acesso a informações
aos órgãos e entidades referidos no art. 1º
desta Lei, por qualquer meio legítimo,
devendo o pedido conter a identificação do
requerente e a especificação da informação
requerida. Não se subordinam ao regime desta
Lei:
(A) Os órgãos públicos integrantes da
administração direta dos Poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário e do Ministério
Público;
(B) As autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas.
(C) As sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
(D) As empresas privadas e empresas de
capital aberto.
40) Para conseguirmos uma boa preservação e
conservação de documentos precisamos estar
atentos a temperatura, umidade relativa do ar,
qualidade do ar e radiação da luz, esses são
exemplos de:
(A) Fatores ambientais;
(B) Agentes biológicos;
(C) Características do papel;
(D) Intervenção humana.

Arquivista
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