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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de FISCAL DE POSTURAS, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. Considere as afirmações:
(
(
(

) Todo número real elevado ao expoente 0 (zero) é igual a igual a 1(um).
) (3%)2 = 0,09%
) 0,9999... = 1

Assinale a alternativa correta:
A) F – V – V.
B) V – F – F.
C) V – F – V.
D) F – F – F.
E) V – V – V.
12. Com base nas alternativas:
I)
II)
III)
IV) A

metade de

é

Determine a quantidade de alternativas CORRETAS:
A) 3

B) 0

C) 1

D) 2
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E) 4

13. Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O conjunto dos números irracionais e também conhecido como o conjunto dos
números que NÃO pode ser representado na forma fracionária.
B) Os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas são números
racionais.
C ) Todo número real elevado a um expoente par é sempre um número real não
negativo.
D) Para cada dízima periódica existe uma fração geratriz.
E) considere e dois números naturais, então
e
é também um
número natural.
14. Com base no conjunto dos números reais e suas operações, assinale a afirmativa
CORRETA:

5 = 0,555
9
B) Considere e números reais, então
A)

C) Para todo

,

.

.

D)
E)
15. D. Maria, sentindo algumas dores, consultou com o Dr. “Cura tudo”. O Dr.
receitou um tratamento de 15 dias, com os medicamentos A, B e C. O medicamento
A deve ser ingerido de 4 em 4 horas, o medicamento B a cada 5 horas e o
medicamento C a cada 6 horas. Se D. Maria, iniciou o tratamento tomando os três
medicamentos simultaneamente, então o número de vezes que ela tomará os três
medicamentos juntos durante o tratamento será de:
A) 4 vezes.
B) 7 vezes.
C) 5 vezes.
D) 6 vezes.
E) 9 vezes.
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16. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, respectivamente, entre os
números 12 e 18 é:
A) 36 e 6.
B) 6 e 36.
C) 216 e 2.
D) 216 e 6.
E) 36 e 2.
17. Assinale a alternativa que representa o número

.

A)
B)
C)
D)
E)
18. Na fábrica de suco “Tudo de Bom”, três torneiras, de mesma vazão, abertas
simultaneamente enchem um tanque em 150 minutos. Em quanto tempo, pode-se
encher o mesmo tanque, se abrirmos cinco torneiras, todas de mesma vazão às
anteriores.
A) 250 min.
B) 1h e 30 min.
C) 2 horas.
D) 100 minutos.
E) 2,5 horas.
19. Em uma determinada classe do Colégio “Estudar é bom d+”, apenas

dos

estudantes ficaram em exame final na disciplina de Matemática. Sabendo que a
classe é composta por 48 estudantes, determine a quantidade de alunos que
aprovaram sem a necessidade de exame final.
A) 12 estudantes.
B) 18 estudantes.
C) 20 estudantes.
D) 30 estudantes.
E) 40 estudantes.
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20. Na cidade histórica “Dom Pedro e Carlota Joaquina”, a construção da igreja está
datada no ano de MDCCXLIV. Sendo assim, neste ano de 2014, a igreja está
completando quantos anos?
A) 230
B) 248
C) 270
D) 198
E) 176
_______________________________________________________________________

Específicas:

21. Marque a alternativa que não está de acordo com o disposto Código de Posturas
do Município de Forquilhinha:
A) As regulamentações sobre as normas de utilização dos espaços, bem como do
exercício das atividades comerciais, de serviço e industriais visam estabelecer
padrões relativos à promoção da saúde, qualidade de vida e de conforto
ambiental.
B) O Código de Posturas dispõe sobre o Poder de Polícia Administrativa a cargo do
Município.
C) A utilização do espaço e da higiene no município, da preservação do Meio
Ambiente, de bem-estar público, é regulamentada pelo Código de Posturas.
D) Estão sujeitas à presente regulamentação as edificações e atividades
particulares que no seu todo ou parte, interfiram ou participem de alguma
forma das relações quotidianas do meio urbano.
E) Compete ao Código de Posturas subsidiar o Código Penal no tocante aos
licenciamentos de atividades Econômicas, e das infrações e penalidades.
22. Segundo o Código de Posturas do Município de Forquilhinha constitui infração
toda ação ou omissão contrária às disposições do Código ou de outras Leis, Decretos,
Resoluções ou Atos baixados pelo Governo Municipal no uso do seu poder de polícia,
sujeitando o infrator às penalidades, EXCETO:
A) Advertência.
B) Apreensão.
C) Embargo.
D) Cassação.
E) Multa.
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23. Marque a alternativa que está em consonância ao Código de Posturas do
Município de Forquilhinha:
Quando o Agente fiscalizador constatar a ocorrência de infração prevista nesta
Lei, deverá lavrar Auto de Infração que conterá o Relatório da Irregularidade
constatada e a aplicação da sanção prevista para a infração.
Notificação é o procedimento administrativo, por meio do qual o Poder Público
comunica à parte interessada, da lavratura do Auto de Infração e Imposição de
Multa.
O embargo consiste na ordem de paralisação da obra, atividade ou de qualquer
ação que venha em prejuízo da população ou Meio Ambiente e que contrarie a
legislação municipal.
A aplicação da penalidade de embargo não impede a aplicação concomitante
de outros tipos de penalidades, exceto a de demolição, que não pode ser
cumulativa a outro tipo de penalidade.
Cabe embargo nos casos de desobediência a limites, a restrições ou a condições
determinadas por legislação municipal.
A cassação consiste na anulação de alvarás, licenças e autorizações expedidas
pelo Poder Público Municipal para exercer atividades de qualquer natureza.
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) V, V, V, F, V, F
B) F, F, V, F, V, V
C) F, F, F, V, F, V
D) F, V, F, F, V, F
E) V, F, V, V, F, F
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24. Em decorrência da Supremacia do Interesse Público, a qualquer pessoa que
habite em edifício de apartamento residencial:
I. É vedado usar, alugar ou ceder apartamento ou parte dele para escolas de canto,
dança ou música, bem como para seitas religiosas, jogos e recreios, ou qualquer
atividade que determine o afluxo exagerado de pessoas.
II. É expressamente proibido o uso de alto-falantes, pianos, rádio, máquina,
instrumento ou aparelho sonoro, ainda que em altura de volume que não cause
incômodo aos demais moradores.
III. Aqueles que considerarem seu sossego perturbado por sons e ruídos não
permitidos poderão organizar um abaixo assinado solicitando ao órgão competente
municipal providências cabíveis, inclusive no sentido de despejar o morador do
condomínio edilício.
IV. É expressamente proibido perturbar o sossego público ou particular com ruídos ou
sons excessivos, em especial entre as 22h30 e as 06h30 horas.
Marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Apenas a alternativa IV está correta.
C) Apenas a alternativa I está correta.
D) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.
25. Marque a alternativa adequada ao Sistema Tributário do Município de
Forquilhinha, conforme disposto na Lei Municipal nº 494/1998:
I. O Município de Forquilhinha é competente para instituir Impostos sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU. sobre a Transmissão inter vivos, a
qualquer título, por ato oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos
à sua aquisição - ITBI. e sobre os Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
II. São municipais as Taxas pela utilização de Serviços Públicos - TSP. e pelo exercício
regular do Poder de Polícia - TPP.
III – Decorrentes de Obras Pública Municipais poderá ser instituída Contribuição de
Melhoria.
Marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Todas as alternativas estão incorretas.
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
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26. Marque a alternativa adequada ao Sistema Tributário do Município de
Forquilhinha, conforme disposto na Lei Municipal nº 494/1998 no que se refere ao
Lançamento:
I. o crédito tributário será constituído pelo lançamento assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, aplicar as penalidades cabíveis.
II. O lançamento é ato vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade
funcional, ressalvadas as hipóteses de exclusão ou suspensão de crédito fiscal na
legislação tributária municipal.
III. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária e rege-se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
IV. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício.
Marque a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Todas as alternativas estão incorretas.
Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as alternativas II,III e IV estão corretas.

27. Conforme o Código Tributário Município de Forquilhinha, extinguem o crédito
tributário, EXCETO:
A) parcelamento.
B) pagamento.
C) compensação.
D) transação.
E) prescrição e decadência.

13

28. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo, relativos ao mesmo ou diferentes tributos, ou provenientes de penalidade
pecuniária ou juros de mora, será determinada a respectiva imputação de acordo
com as seguintes regras na ordem enunciada:
A) primeiramente aos Impostos, as Contribuições de Melhoria, depois às Taxas.
B) em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e, em segundo, aos
decorrentes de responsabilidade tributária.
C) primeiro aqueles que estão em ordem decrescente dos prazos de prescrição.
D) por últimos os créditos em ordem crescente dos montantes.
E) primeiro as Taxas, depois Impostos e por último Contribuição de Melhoria.
29. São modalidades de processo contencioso, entendidos por aqueles versarem
sobre a aplicação da legislação tributária municipal, EXCETO:
A) defesas.
B) contestações.
C) reclamações.
D) auto de infração e imposição de multa.
E) recursos.
30. Marque a alternativa correta quanto à estabilidade da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988:
A) liberal.
B) analítica.
C) promulgada.
D) outorgada.
E) rígida.
31. Em relação a Organização Política Administrativa, marque a alternativa correta:
A) É defeso aos entes políticos criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si, salvo por questões políticas, filosóficas e ideológicas autorizadas em
decorrência da liberdade de expressão.
B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
C) Os Estados para serem divididos dependem de aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito ou referendo, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
D) Os documentos públicos municipais têm fé pública a qual não poderá ser
recusada pelos entes políticos, exceto o próprio Município signatário.
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E) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em
Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei
complementar.
32. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, dentre outros
requisitos para legitimar a criação de um novo Município, são indispensáveis:
A) lei municipal, consulta diferida e referendo.
B) lei estadual, consulta postergada, mediante e referendo.
C) lei municipal, consulta prévia, mediante e plebiscito.
D) lei estadual, consulta prévia, mediante plebiscito.
E) lei estadual, consulta diferida e plebiscito mitigado.
33. Sobre os Municípios a Constituição Federal assegura, exceto:
A) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal.
B) A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito será realizada no primeiro domingo de
outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder,
tendo segundo turno nos Municípios com mais de duzentos e cinquenta mil
eleitores.
C) O Prefeito e o Vice-Prefeito e os Vereadores, têm mandato de quatro anos,
mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País.
D) A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito será no dia 1º de janeiro do ano
subsequente ao da eleição.
E) Os chefes do Poder Executivo serão eleitos pelo sistema majoritário,
diferentemente dos Deputados Estaduais e Vereadores que serão eleitos por
sistema proporcional.
34. Marque a alternativa CORRETA com relação a competência constitucional dos
Municípios:
A) Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.
B) Cabe aos Municípios suplementar a legislação federal e a distrital no que
couber.
C) Aos Municípios se impõe instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como instituir residuais na inércia de outros entes tributantes.
D) Podem os Municípios aplicar suas rendas, devendo prestar contas e publicar
balancetes sempre que instados pelo Tribunal de Contas.
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E) Observada a legislação municipal cabe aos Municípios manter, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação
infantil, ensino médio e superior.
35. Marque a alternativa que não está de acordo com o que se considera poder de
polícia, EXCETO:
A) É atividade concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público.
B) É atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão
de interesse público.
C) Poder de Polícia atua exclusivamente com base no princípio da tipicidade e a
polícia administrativa atua exclusivamente com base no princípio da
atipicidade.
D) Assegura a supremacia do interesse público objetivando a tranquilidade pública
e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
E) Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado
pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder.
36. Dentre os atributos do poder de polícia tem-se:
A) positividade e proporcionalidade.
B) legalidade e imperatividade.
C) discricionariedade e autoexecutoriedade.
D) vinculação e coercibilidade.
E) legitimidade e moralidade.
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37. No tocante ao Poder Executivo do Município de Forquilhinha a Lei Orgânica
dispõe, EXCETO:
A) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão diplomados e empossados em sessão da
Câmara Municipal às 20:00 horas do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao
da eleição. logo após a eleição da mesa diretiva do Poder Legislativo.
B) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por Secretários
Municipais.
C) Se, decorridos dez dias da data fixada para posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito,
salvo motivo de força maior aceito pela Câmara, não tiverem assumido o cargo,
este será declarado vago.
D) A investidura do Vice-Prefeito como Secretário ou Intendente não impedirá as
funções de colaboração com o Prefeito sempre que for convocado.
E) Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito e, na falta
ou impedimento deste, serão chamados a substituí-los, o Presidente da Câmara
Municipal e o Vereador mais votado nas eleições municipais.
38. Marque a alternativa que está em desacordo com o disposto na Lei Orgânica do
Município de Forquilhinha no que se refere aos auxiliares do Poder Executivo:
A) Os Secretários e Intendentes Distritais são auxiliares do Prefeito, escolhidos
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos seus direitos
políticos.
B) Compete aos Secretários apresentar ao Prefeito relatório semestral de sua
gestão na Secretaria.
C) Compete aos Secretários Municipais exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da Administração Municipal na área de sua
competência.
D) Cabe aos Secretários referendar as leis. os decretos de sua área. e os demais
atos relativos à sua Secretaria.
E) Por imposição da lei orgânica impõe aos Secretários praticar atos atinentes às
atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito.
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39. No tocante ao Poder Legislativo do Município de Forquilhinha a Lei Orgânica
dispõe, EXCETO:
A) A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente, em sessão legislativa anual, de
quinze de fevereiro a quinze de dezembro.
B) A Câmara Municipal será composta por nove Vereadores.
C) É de competência exclusiva da Câmara Municipal elaborar seu regimento
interno e autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, quando a ausência
exceder a quinze dias.
D) A eleição dos Vereadores dar-se-á até noventa dias do término do mandato,
em pleito direto e simultâneo aos demais Municípios, sendo eleitos pelo
sistema majoritário.
E) As reuniões marcadas para quinze de fevereiro serão transferidas para o
primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo, feriado
ou ponto facultativo.
40. Marque a alternativa CORRETA:
I. World Wide Web ou WWW é a Área da Internet que contém documentos em
formato de hipermídia, uma combinação de hipertexto com multimídia.
II. MICROSOFT OFFICE EXCEL é o nome pelo qual é conhecido o software desenvolvido
pela empresa Microsoft, amplamente usado por empresas e particulares para a
realização de operações financeiras e contabilísticas usando planilhas eletrônicas
(folhas de cálculo).
III. O WORD é um software que permite criar textos, usando fotografias ou ilustrações
coloridas, como imagens ou planos de fundo, e adicionar figuras, como mapas e
tabelas.
IV. Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para criação/edição e exibição de
apresentações gráficas, originalmente escrito para o sistema operacional Windows
e portado para a plataforma Mac OS X. O PowerPoint é usado em apresentações,
cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo usar: imagens, sons,
textos e vídeos que podem ser animados de diferentes maneiras.
V. O Excel, Word e Powerpoint fazem parte do "Office", uma suite de produtos que
combina diversos tipos de softwares para a criação de documentos, planilhas e
apresentações, e para o gerenciamento de emails.
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Todas as alternativas estão incorretas.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
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