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CARGO: AAAGGGEEENNNTTTEEE FFFIIISSSCCCAAALLL
TEXTO:      O perigo são os beberrões

Dar combate a motoristas que dirigem alcoolizados é hoje uma prioridade na área de segurança pública em 
praticamente todos os países desenvolvidos. A Inglaterra, desde os anos 90, conseguiu reduzir em 48% o número de acidentes 
com vítimas provocados por motoristas bêbados. Os Estados Unidos, a França e a Suécia recentemente aumentaram as penas, 
em geral de prisão, para quem dirige embriagado. No Brasil, a associação perversa entre álcool e direção é uma tragédia 
nacional – em média, 25.000 pessoas morrem todos os anos em desastres provocados por gente que bebeu demais. A medida 
provisória que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes às margens das estradas federais, baixada pelo 
presidente Lula na semana passada, pode ser o primeiro passo para reverter esse quadro. A MP do governo pune  com multa de 
R$1500 reais o estabelecimento que descumprir  a lei. Em caso de reincidência, a multa dobra de valor e a pista que liga a 
rodovia ao bar ou restaurante infrator é fechada, impedindo o acesso de motoristas ao estabelecimento. 

A nova lei pode ser um instrumento eficiente na prevenção de acidentes provocados pelo uso de bebidas alcoólicas, 
mas, para que ela se traduza em queda nas estatísticas, é preciso que haja fiscalização ostensiva por parte do estado. Em 1999, o 
governo de São Paulo adotou medida semelhante nas estradas estaduais. A princípio, enquanto os bares e restaurantes recebiam 
visitas freqüentes de fiscais, a lei foi cumprida. Hoje, compra-se com facilidade qualquer tipo de bebida alcoólica nas estradas
paulistas. Na opinião dos especialistas, a nova MP é uma iniciativa louvável, mas seria preciso estender as ações às ruas das 
grandes cidades, nas quais mais da metade  dos acidentes com vítimas são provocados por motoristas bêbados. Diz o médico 
Alberto Sabbag, secretário-geral da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet): “A fiscalização no Brasil é 
centrada no carro, não no motorista. Verifica-se se o veículo está acima da velocidade e, quando ele é parado, conferem-se os 
documentos e aplicam-se multas. Poucas vezes se avalia se o motorista está sóbrio”. 

O bafômetro, instrumento usado pelas polícias para medir a concentração de álcool no organismo do motorista é usado 
timidamente no Brasil – em geral, apenas nas estradas, nos feriados prolongados, e em “blitze” esporádicas nas ruas. Na 
Austrália, o uso sistemático de exames com bafômetro no trânsito, nos últimos anos, reduziu em 42% as mortes ligadas ao 
álcool. “No Brasil, o problema não é a falta de informação sobre os riscos de dirigir alcoolizado, mas a certeza da impunidade 
ao fazê-lo”, diz o psiquiatra Arthur Guerra de Andrade, do Grupo de Estudos de Álcool e Drogas da Universidade de São 
Paulo. Assim como no caso dos criminosos, a impunidade dos infratores no trânsito é uma praga do sistema judiciário 
brasileiro. Em outros países é diferente. Na semana passada, o ator americano Kiefer Sutherland, astro do seriado de TV 24 
Horas, concluiu pena de 48 dias numa prisão da Califórnia por ter sido pego dirigindo embriagado e ser reincidente. No Brasil, 
são freqüentes os casos de motoristas bêbados que fazem vítimas fatais e recebem, como única pena, a obrigação de fazer 
trabalhos comunitários ou distribuir cestas básicas a famílias pobres.  

Os especialistas sugerem algumas medidas para diminuir os índices de acidentes provocados pelo álcool nas cidades 
brasileiras. Todas elas foram implantadas com sucesso em outros países: 

Realizar “blitze” sistemáticas nas cidades, principalmente em regiões  de vida noturna agitada. A lei brasileira dá 
ao motorista a prerrogativa de se recusar fazer o teste do bafômetro, mas o depoimento do policial pode ser usado 
como prova. 
Responsabilizar criminalmente os donos de bares que forneçam bebida a clientes já visivelmente alcoolizados. 
Mudar o foco das campanhas de conscientização sobre os perigos de dirigir após consumir álcool, eliminando o 
slogan “Beba com moderação”. Não há quantidade segura de álcool para quem está ao volante. 

A iniciativa do governo de proibir a venda de bebidas alcoólicas à beira das estradas federais é boa. Mas precisa ser 
complementada por medidas que enfrentem o problema em larga escala. Caso contrário, ela pode terminar como parte de uma 
singular instituição brasileira – as leis que simplesmente não pegam.                                  (Vanessa Vieira/ Veja  30 de janeiro, 2008)

01) O texto “O perigo são os beberrões” apresenta uma crítica: 
A) Às medidas adotadas para combater motoristas que dirigem alcoolizados. 
B) À medida provisória que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes às margens das rodovias federais. 
C) Ao uso de bebidas alcoólicas por motoristas que dirigem nas rodovias federais. 
D) À multa estabelecida como punição para os restaurantes e bares às margens das estradas federais.  
E) Ao uso do bafômetro para medir a concentração de álcool no organismo do motorista. 

02) No texto, o autor usou os seguintes argumentos para comprovação do ponto de vista, EXCETO: 
A) Dados estatísticos.     D) Interação com o leitor, levando-o à reflexão. 
B) Exemplificações.      E) Comicidade.   
C) Comparações. 

03) Segundo o texto, no Brasil, o índice de acidentes é muito alto devido: 
A) À impunidade por dirigir alcoolizado. 
B) À falta de informação sobre os riscos de dirigir alcoolizado. 
C) Ao número reduzido de policiais nas rodovias. 
D) À falta de fiscalização centrada no motorista e no veículo. 
E) Ao amparo dado pela lei de o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro. 

04) “Na opinião dos especialistas, a nova MP é uma iniciativa louvável, mas seria preciso estender as ações às ruas das 

grandes cidades, nas quais mais da metade dos acidentes com vítimas são provocados por motoristas bêbados.” Assinale 
a alternativa INCORRETA quanto ao texto: 
A) As palavras vítima e bêbados  levam acento porque são proparoxítonas. 
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B) O conector mas pode ser substituído por entretanto mantendo o sentido original. 
C) A palavra louvável leva acento porque é paroxítona terminada em l.
D) O acento indicador da crase em antes de ruas é facultativo. 
E) O pronome nas quais retoma ruas das grandes cidades.

05) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “... conferem-se os documentos e aplicam-se multas” (3º§) podem ser substituídos por  “os documentos são conferidos e 

multas são aplicadas”. Sem prejuízo semântico. 
B) O conector (3º§) “... quando ele é parado...” indica relação temporal. 
C) Na palavra louvável (3º§) há um ditongo. 
D) Em: avalia e sóbrio (3º§) há ditongo. 
E) Em: fiscalização e Brasil há encontros consonantais. 

06) As relações estabelecidas pelos conectores entre as orações estão corretas em todas as alternativas, EXCETO em: 
A) “Os especialistas sugerem algumas  medidas para diminuir os índices de acidente”  Finalidade. 
B) “Na ... o ator americano Kiefer Sutherland, (...) concluiu pena de 48 dias numa prisão da Califórnia por ter sido pego 

dirigindo embriagado...”  Causa. 
C) “... a nova MP é uma  iniciativa louvável, mas seria preciso estender as ações às ruas...”  Adição. 
D) ... enquanto os bares e restaurantes recebiam visitas freqüentes de fiscais, a lei foi cumprida.   Tempo. 
E)  “... a obrigação de fazer trabalhos comunitários ou distribuir cestas básicas a famílias carentes.  Alternância. 

07) Há uma palavra grafada INCORRETAMENTE em: 
A) Mochila – beneficente – meritíssimo   D) Fratricídio – umbigo – prazeroso  
B) Tireóide – pedágio – bandeija     E) Enxurrada – encharcado – xampu 
C) Freada – estupro – frustrado 

08) Deve levar acento indicador da crase: 
A) Há donos de bares que vendem bebidas alcoólicas a jovens. 
B) Dar combate a pessoas que dirigem bêbadas. 
C) Fiz elogio a alunas dedicadas ao estudo. 
D) Todos ficaram a vontade na sala assistindo a novela. 
E) Não vou a festas.  

09) Está correta a concordância em:  
A) Vossa Excelência estais comprometida com vossos eleitores – disse o rapaz ao Vereador. 
B) Tu e ele são amigos desde crianças. 
C) Sou eu que faço o serviço da casa. 
D) Mais de uma pessoa ficaram feridas no acidente. 
E) Algum de nós ficaremos para vigiar a casa.  

10) Houve ERRO quanto ao emprego do pronome: 
A) Vamos fazê-la muito feliz.    D) Para eu representar o chefe, preciso de orientação. 
B) Entre eu e ela existe muito respeito.   E) Está difícil para mim viver em local tão violento. 
C) É uma honra para mim representar o chefe na reunião. 

MATEMÁTICA

11) O quadrado de uma matriz A é igual a              . Qual das opções abaixo representa a matriz A? 

A) A =         D) A =  

B) A =        E) A =  

C) A =

12) A respeito da circunferência cuja equação geral é x2 + y2 + 10x – 4y – 7 = 0, pode-se afirmar que: 
A) O raio é menor que 5.     D) O raio é um número ímpar. 
B) Tem centro no ponto (5, 2).    E) Tem o centro no ponto ( 5, 2). 
C) Tem centro no 1º quadrante. 

13) Qual é o valor da soma m + n para que o vértice da parábola da equação y =  2x2 + mx – n seja                   ? 

A) – 2  B) 1   C) 3   D) 2   E) – 3 
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14) Um reservatório em forma de bloco retangular tem 6m de comprimento e profundidade igual a 5/8 de sua largura. 
Se a capacidade deste reservatório é de 21.600 litros, a sua profundidade em centímetros é um número: 
A) Ímpar.  B) Quadrado perfeito. C) Múltiplo de 3. D) Divisor de 5.  E) Irracional. 

15) Qual dos pares ordenados abaixo NÃO pertence ao produto cartesiano de A por B, sendo A={0,2,4,6,8} e B={0,2,4}? 
A) (2, 0)  B) (4, 2)  C) (0, 0)  D) (4, 8)  E) (0, 2) 

16) Na figura ao lado as retas r e s são paralelas. Qual a medida de y?

A) 23º 

B) 73º 

C) 65º 

D) 67º 

E) 28º 

17) Sobre o conjunto verdade da equação: logx(x2 – 4) = logx(–x + 8), pode-se afirmar que: 
A) É vazio.       D) É infinito. 
B) É composto por dois elementos.    E) É composto por um elemento ímpar. 
C) É composto por um elemento par. 

18) Uma circunferência A tem comprimento igual a x e uma circunferência B tem a metade do raio de A. Qual a área 

de B em função de x?
A) x2/16  B) x2/8   C) x2/4   D) x2/9   E) x2/2

19) Qual é a maior solução inteira da inequação x2 + 5x – 14 < 0 ? 
A) – 1  B) – 7   C) 2   D) – 2   E) 1 

20) A abscissa do vértice da equação 3x2 + bx – 2 = 0 é igual a 5/6. O valor de b é igual a: 
A) 3  B) – 4   C) – 5   D) 6   E) – 7  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) No que se refere à Lei Orgânica Municipal e à organização político-administrativa, ao município de São Gabriel da 

Palha é vedado, EXCETO: 
A) Recusar fé aos documentos públicos. 
B) Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. 
C) Alterar o território municipal. 
D) Contratar com pessoa física ou jurídica, em débito com o sistema de seguridade social, com entes federados ou prestar-

lhes benefícios ou incentivos fiscais. 
E) Dar nomes de pessoa viva a próprios e logradouros públicos municipais, bem como alterar-lhes a denominação sem 

consulta prévia à população interessada na forma da Lei. 
22) A Lei Orgânica Municipal dispõe sobre: “Dos Bens e da Competência”; situando este capítulo, analise: 

I. O parcelamento das áreas públicas municipais será permitido somente para fins industriais, habitacionais e 
educacionais, de interesse social, mediante prévia autorização legislativa. 

II. O município incentivará a regularização fundiária nas áreas urbanas da sede e dos distritos, como forma de 
ordenamento urbano da cidade, nos termos do Plano Diretor Municipal. 

III. O município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território ou compensação financeira por esta 
exploração. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II e III  C) I e II   D) I, II e III  E) III 

23) Estabelecido pelo Código Tributário Municipal, em São Gabriel da Palha os tributos competentes que compõem a 
legislação são, EXCETO: 
A) Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
B) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
C) Taxas pelo exercício regular do Poder da Polícia. 
D) Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas. 
E) Taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis. 

24) O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana prevê algumas isenções, tais como: 
1. Os imóveis cedidos gratuitamente em sua totalidade, para uso de órgãos públicos. 
2. Os imóveis edificados, pertencentes às Associações de Bairros, Centros Comunitários, Entidades Culturais ou 

Científicos, todas sem fins lucrativos, na forma da Lei. 
3. Os imóveis cujo valor do imposto não ultrapasse 5% do valor de referência. 
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4. Imóveis edificados, de propriedade de ex-combatente, integrante da forca expedicionária brasileira, ou de sua viúva, 
desde que seja o único que possua no município e que nele resida. 

5. Dos imóveis que compõem os bairros periféricos, construídos como conjunto habitacional.  
A quantidade de itens corretos acima é igual a: 
A) 1  B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

25) Considerando a legislação específica, o imposto deverá ser pago: 
A) Em cota única, apenas.     D) Em 05 parcelas iguais e sucessivas, apenas. 
B) Em cota única ou em até 3 parcelas iguais e sucessivas. E) Somente em 06 parcelas. 
C) Em cota única ou em até 4 parcelas iguais e sucessivas. 

26) Analise abaixo as penalidades fiscais, constantes do Código de Posturas do município de São Gabriel da Palha e 
identifique a INCORRETA: 
A) Advertência.      D) Interdição do estabelecimento. 
B) Multa.       E) Cassação da licença de funcionamento. 
C) Apreensão de mercadorias. 

27) No que se refere ao Lixo Domiciliar, lixo é o conjunto heterogêneo constituído de materiais sólidos ou residuais 
provenientes das atividades humanas.                                                                            (Código Posturas São Gabriel da Palha)

Neste caso, compete à Prefeitura a remoção de: 
A) Resíduos domiciliares. 
B) Animais mortos de pequeno porte. 
C) Restos de limpeza de podação de jardins desde que caiba em recipientes de até 100 (cem) litros. 
D) Materiais de varredura domiciliar. 
E) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado. 

28) “Da Higiene Pública” – Título I do Código de Posturas do município de São Gabriel da Palha, em seu artigo 37 
estabelece que para preservar, de maneira geral, a higiene pública, existem algumas proibições. Nas afirmativas 
abaixo, sobre este assunto marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Lavar roupas em chafarizes, lagos artificiais, fontes ou tanques situados em praças, bosques ou nas vias públicas. 
(    ) Consentir o escoamento de águas servidas das residências para a rua. 
(    ) Queimar mesmo nos próprios quintais, inclusive nos de entidades públicas, lixo ou qualquer corpo em quantidade 

capaz de molestar a vizinhança. 
(    ) Aterrar com lixo, materiais velhos ou qualquer detrito, terrenos alagados ou não. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, F, F B) V, V, V, V  C) V, V, V, F  D) V, V, F, V  E) V, F, V, F 

29) A Lei Orgânica do município de São Gabriel da Palha no que se refere à administração pública prevê garantias de 
vida digna aos seus moradores. Portanto, o município deverá com os requisitos discriminados abaixo, 
EXCETUANDO o seguinte: 
A) Moralidade.      D) Participação popular nas decisões.   
B) Virilidade.      E) Descentralização administrativa. 
C) Transparência de seus atos e ações.  

30) Provimento é o ato jurídico que vincula o funcionário ao município, criando a relação de emprego. Considerando o 
Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Gabriel da Palha, identifique abaixo o que NÃO constitui 
forma de provimento de cargo público: 
A) Nomeação. B) Reintegração. C) Reversão.  D) Readaptação.  E) Aproveitamento. 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) Enquanto no partido dos Democratas nos E.U.A., a disputa nas prévias realizadas para a escolha do candidato a 

eleição para presidência da maior potência econômica mundial foi acirrada entre Barack Obama e Hillary Clinton, 
entre os Republicanos, um pré-candidato se destaca e vem se transformando no potencial candidato do atual 
presidente George Bush. Trata-se de: 
A) John McCain. B) Ron Paul.  C) Mike Huckabee. D) Mitt Romney. E) N.R.A. 

32) Que grande empresa brasileira foi vítima, no início deste ano, de furto de informação sigilosa o que gerou grande 
investigação e suspeita de espionagem industrial? 
A) Vale.  B) Usiminas.  C) Petrobrás.  D) Mendes Júnior.  E) CSN. 

33) Sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias brasileiras NÃO é correto afirmar que: 
A) A decisão foi publicada em forma de decreto no Diário Oficial da União que regulamentou a medida provisória. 
B) Pela medida, estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, supermercados e postos de gasolina estão 

impedidos de comercializar tais produtos. 
C) A venda por atacado para outros estabelecimentos não foi mencionada no decreto, portanto, não está vetada. 
D) O decreto permite estabelecimentos de grande porte que funcionam de forma fechada como shoppings e hotéis, vender 

bebidas alcoólicas nas rodovias. 
E) A multa para quem descumprir a determinação é pesada e quem não pagar entra para a Dívida Ativa da União, ficando 

impedido de obter financiamento bancário. 
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34) A atual Constituição Brasileira foi aprovada na Assembléia Constituinte de 1988 que tinha como presidente, um dos 
maiores nomes da política brasileira do final do século XX, falecido num trágico acidente. Trata-se de: 
A) Tancredo Neves.      D) Antônio Carlos Magalhães. 
B) Ulisses Guimarães.     E) Jânio Quadros. 
C) Mário Covas. 

35) O grupo Coca-Cola vem investindo forte em outros mercados de bebidas tendo adquirido, entre outras no Brasil, as 
empresas “Mais Indústria de Alimentos” e “Leão Júnior” donas, respectivamente, das marcas “Suco Mais” e 
“Matte Leão”. Que outra conhecida marca de sucos vendida no Brasil recebeu a liberação da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fazenda e da Secretaria de Direito Econômico ligada ao 
Ministério da Justiça, para que possa ser adquirida pelo grupo Coca-Cola? 
A) Maguari.  B) Sollys.  C) Tial.   D) Tampico.  E) Del Valle. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) Na primeira eleição municipal realizada em São Gabriel da Palha, foi eleito chefe do executivo municipal Eduardo 

Glazar e assumiram cadeiras no legislativo, EXCETO: 
A) Batista Colombi.      D) Luís Carlos Chefer. 
B) Eduardo Fischer.      E) José Pagani. 
C) Ulrich Milke. 

37) Sobre a geografia do município de São Gabriel da Palha é correto afirmar que: 
A) Possui relevo fortemente ondulado e montanhoso, com uma altitude média de 180 metros. 
B) Seu clima é equatorial, com temperatura máxima de 39ºC e mínima de 2ºC.
C) A hidrografia do município é formada pelo rio Doce que corta grande parte de sua área rural. 
D) Sua população encontra-se na casa dos 50 mil aproximados, com grande maioria das pessoas morando nas áreas 

urbanas. 
E) É servido por três grandes rodovias federais que ligam o município aos principais centros urbanos do país. 

38) O município possui a Escola de 1º e 2º Graus “Coopesg Robusta” – Cooperativa Educacional de São Gabriel da 
Palha (ES) –  que se concretizou através dos ideais educacionais de: 
A) Heitor Alencar. B) Cícero Morais. C) Bertolo Malacame. D) José Bragatto. E) João Colombi. 

39) Em São Gabriel da Palha encontra-se a sede de uma das mais importantes cooperativas do Brasil voltada para o 
café conillon, que é a COOABRIEL. Esta cooperativa, hoje possui filiais nas seguintes cidades, EXCETO: 
A) Colatina.  B) Nova Venécia. C) Vila Valério.  D) Águia Branca. E) Alto Rio Novo. 

40) São Gabriel da Palha possui um Estádio Municipal que atende pelo nome de: 
A) Romeu Joaquim de Souza.    D) Antônio Ferreira da Fonseca. 
B) Anastácio Cassaro.     E) Vicente Glazar. 
C) Aurélio Bastianello. 
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