PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ - RJ
EDITAL Nº 01/2016 - CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 1

VESPERTINO – 22/01/2017
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves e
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s)
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
4. Assine seu cartão-resposta.
5. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
7. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
8. Sua prova tem 20 questões, com 4 alternativas.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem
levar o caderno de provas.
12. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartãoresposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.
13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
14. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
17. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema seguinte para responder às próximas três questões.
“O amor, quando se revela.” (Fernando Pessoa).
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p’ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...
Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
P’ra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!
Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...
01. Com referência ao poema acima, leia as duas primeiras estrofes e assinale a alternativa incorreta.
a) Mostram a importância de escolher entre falar e calar.
b) Referem-se às pessoas apaixonadas em geral, mas também, podem se referir a uma pessoa específica.
c) Mostram o drama interno vivido por quem ama.
d) Indicam que revelar o amor à pessoa amada é algo muito difícil.
02. Veja as asserções sobre os modos verbais e assinale a alternativa que contém a afirmação correta:
I - O modo indicativo predomina nas 1ª e 2ª estrofes.
II - O modo subjuntivo predomina na 3ª estrofe.
III - O modo indicativo indica uma certeza do que está sendo dito.
IV - O modo subjuntivo não mostra incertezas, nem hipóteses do que se está afirmando.
a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
03. Assinale a alternativa incorreta quanto ao poema:
a) O uso do pronome quem, no poema (Quem quer dizer o que sente/ Quem sente muito cala/ Quem quer dizer
quanto sente), produz um efeito de generalizar as ações, torná-las indefinidas, comuns a muitas pessoas.
b) Os dois últimos versos do poema mostram uma contradição (Já não terei que falar-lhe/ Porque lhe estou a
falar...).
c) As formas verbais dos versos da última estrofe (Mas se isto puder contar-lhe/ O que não lhe ouso contar,/ Já
não terei que falar-lhe/ Porque lhe estou a falar...) estão flexionados nas 1ª e 2ª pessoas do singular.
d) Na 3ª estrofe há um desejo do eu lírico em relação à amada, que parece fugir à razão, pois mistura sensações
diferentes, que a amada pudesse ouvir o olhar.
04. Assinale a alternativa onde as opções estão corretas quanto à separação de sílabas.
a) In-ter-ge-ra-ci-o-nal, drá-gea, fa-guei-ro.
b) So-brie-da-de, te-ra-pia, au-to-ex-pres-são.
c) A-pen-di-cec-to-mia, in-coe-ren-te, obs-ti-nar.
d) Pres-ci-ên-ci-a, chou-pa-na, lan-te-jou-la.
05. Leia os itens a seguir e assinale a alternativa correta:
I - Quando um adjetivo é anteposto a dois ou mais substantivos, concorda com o substantivo mais
próximo. Exemplo: Não gostei muito da imensa barba e cabelo do seu namorado.
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II - Se o substantivo estiver no plural, os adjetivos que o seguem podem permanecer no singular se cada
um deles trouxer um atributo diferente. Exemplo: Não se esqueça de trancar as portas interna e externa.
III - Quando um adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem depois deles, o adjetivo vai para o
plural, concordando com todos os substantivos. Exemplo: Filmes e shows fantásticos foram apresentados
na semana cultural.
IV - Quando um adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem depois deles, o adjetivo não concorda
com o substantivo mais próximo. Exemplo: Juros e inflação altas são obstáculos para o crescimento
econômico.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas I, II e IV estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
06. Quanto às regras de acentuação gráfica da gramática normativa vigente, marque a única alternativa
correta.
a) Crêem, feiúra, modéstia.
b) Jiboia, abençoo, júri.
c) Destruido, órgão, heroico.
d) Angú, xiita, idéia.
07. Dá-se o nome de encontro consonantal ao agrupamento de consoantes num vocábulo. Sendo assim,
marque a alternativa onde as palavras formam encontros consonantais.
a) Gnomo, rubro, rua.
b) Pneumático, francês, Europa.
c) Digno, Acre, psicólogo.
d) Apto, vidro, apagado.
MATEMÁTICA
08. Com base nas operações e propriedades dos números reais, resolva a expressão abaixo:

Qual é o valor correto de x?
a) 12
b) 10
c) 1002
d) 102
09. Joaquim, servidor da prefeitura do município de Tanguá, recebeu a tarefa de determinar a média
aritmética da quantidade de servidores por departamento. Joaquim fez o levantamento dos 15
departamentos existentes e encontrou uma média de 10,2 servidores por departamento. Depois de um
mês, devido à aposentadoria de um número significativo de servidores, o número de departamentos foi
reduzido para 14 e Joaquim calculou a nova média como sendo de 9,5 servidores por departamento. Qual
é a quantidade de servidores que se aposentaram?
a) 15
b) 22
c) 18
d) 20
10. Resolva o seguinte sistema de equações:

Qual é o valor correto de y?
a) 24
b) 16
c) 18
d) 23
11. Um retângulo, de comprimento igual a 18,5 cm, tem uma área de 148 cm². Qual é o perímetro desse
retângulo?
a) 26,5 cm
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b) 129,5 cm
c) 53,0 cm
d) 37,0 cm
12. Tomando três números primos entre si, é obtido o mínimo múltiplo comum desses números como
sendo 435. Sabendo que dois desses números são 3 e 5, qual é o valor do número que falta?
a) 37
b) 29
c) 23
d) 31
CONHECIMENTOS GERAIS
13. O município de Tanguá foi desmembrado de
a) Itaboraí.
b) Pacheco.
c) Rio Bonito.
d) Saquarema.

14. O ícone
serve para
a) dividir janela em duas partes.
b) colocar todas as janelas abertas no programa lado a lado na tela.
c) alterar o zoom do documento de modo que duas páginas caibam na janela.
d) abrir uma nova janela com uma exibição do documento atual.
15. Qual alternativa corresponde ao ícone seguinte?

a) Outlook
b) Loja
c) Explorador de arquivos
d) Nova pasta
De acordo com a Lei Orgânica, responda às próximas três questões.
16. Marque a alternativa incorreta.
a) O Município de Tanguá, parte integrante da união indissolúvel da República Federativa do Brasil, tem como
fundamento, dentre outros, o pluralismo político.
b) Constitui objetivo fundamental dos cidadãos do Município de Tanguá e de seus representantes: erradicar a
pobreza e a marginalização.
c) São bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações, que a qualquer título lhe pertençam.
d) Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma prevista na Constituição Estadual, integram a Lei
Orgânica e devem ser afixados em todas as repartições do Município.
17. A padroeira da Cidade é Nossa Senhora do Amparo, que será festejada com feriado municipal no dia
a) 15 de março de cada ano.
b) 15 de agosto de cada ano.
c) 15 de dezembro de cada ano.
d) 15 de outubro de cada ano.
18. Será concedida ao servidor, por quinquênio ininterrupto de exercício no Serviço Público Municipal,
licença prêmio de
a) um mês.
b) dois meses.
c) três meses.
d) seis meses.
19. Leia as alternativas e marque a incorreta.
a) A instituição dos planos de carreiras observará as diretrizes estabelecidas em Decreto, que definirá as regras
de organização de carreiras.
b) O Município manterá sistema próprio de previdência e assistência social para os seus servidores.
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c) É dever da Administração Municipal promover os meios e as condições para a capacitação e desenvolvimento
de seus servidores.
d) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse e se completará com o exercício.
20. Conforme o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Tanguá, são
requisitos básicos para provimento em cargo público, exceto:
a) O gozo dos direitos políticos.
b) Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada.
c) Aptidão física e mental.
d) Idade mínima de vinte e um anos.
RASCUNHO
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