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     CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01  a  04.  

TEXTO:  
                         

Pelo prazer de trabalhar 

O que significa  trabalhar? O conceito de trabalho mudou muito ao longo da História. Trabalho já foi 
pecado, escravidão, venda do tempo, atividade  nobre, meio de  subsistência. O modo como encaramos o 
trabalho ─ tema central para qualquer um que viva em sociedade  –  diz  muito sobre nós mesmos  e sobre 
o mundo em que vivemos. 

O mundo tem mudado desde a década de 90. Para acompanhar tamanha transformação, centenas 5

de livros e artigos já foram publicados. Por que falar disso agora? Porque o acúmulo das mudanças nos 
levou a  um momento singular. Os limites entre o tempo no  trabalho e o tempo de  lazer  sumiram. Isso 
vem sendo chamado de trabalho 24 x 7: 24 horas por dia, sete dias por semana.  

Esse novo universo pode parecer cruel e exigente. Mas ele tem um lado bom: só conseguimos 
sobreviver nele se tivermos paixão pelo que fazemos. A melhor saída é dada por uma frase do comediante 10

Jerry Seinfeld: “Você deve fazer o que parece certo para você. Muito gente fica trabalhando naquilo de que 
não gosta por medo. Isso é triste. Você tem de achar algo por que possa se apaixonar. E depois tem de se 
obrigar a se apaixonar por isso.”  

GUROVITZ,  Hélio. Pelo  prazer  de  trabalhar. Época. São Paulo: Globo,  n. 496,  p. 8,  19 nov.  2007.  Adaptado. Da  
Redação. 

Questão 01  (Peso 1) 

De acordo com o texto, hoje em dia, permanecem no trabalho aqueles que 

A) se submetem a toda e qualquer exigência dos superiores. 
B) dispensam as oportunidades de lazer. 
C) têm um bom nível de escolaridade. 
D) exercem bem sua profissão. 
E) amam o que fazem. 
       
Questão 02  (Peso 2) 

A única pergunta sem resposta no texto é a da alternativa 

A) Qual é o lado positivo do novo mundo do trabalho?   
B) Como se apresenta o universo de trabalho atualmente? 
C) O que aconteceu com o conceito de trabalho ao longo do tempo?  
D) Que ocorreu com os limites entre o  tempo de  trabalho e o tempo de lazer? 
E) Quando o trabalhador está seguro para deixar um trabalho por outro mais agradável? 
            
Questão 03  (Peso 2) 

 “O modo como  encaramos  o  trabalho ─ tema central  para  qualquer um  que  viva  em sociedade ─  diz  muito 
sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos.” (linhas de 2 a 4) 

A palavra que, nessa frase, indica reforço e, por isso, pode ser retirada do contexto, sem prejuízo de qualquer 
natureza, é 

A) “como”. 
B) “qualquer”. 
C) “mesmos”. 
D) “mundo”. 
E) “em”. 
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Questão 04  (Peso 3) 

Uma análise sobre os mecanismos lingüísticos usados no texto permite afirmar: 
       
A) O termo “de trabalho”(linha 1) restringe o sentido de “conceito” (linha1). 
B) A forma verbal “levou” (linha 7) exige a mesma preposição que “gosta” (linha 12). 
C) O pronome “Isso”(linha 7) tem valor substantivo e retoma a idéia anteriormente expressa no contexto. 
D) Os adjetivos “cruel” (linha 9) e  “exigente” (linha 9)  exercem  a  mesma função sintática de “bom” (linha 9). 
E) As formas verbais “deve” (linha 11) e “parece” (linha 11)  estão  no  singular, concordando com o mesmo 

sujeito, ou seja, “Você” (linha 11).  
         
      
Leia  o texto a seguir para responder às questões de 05 a 08. 
          
TEXTO:  

        
Resultados fracos mudam o “Primeiro Emprego” 

No Brasil, o número de jovens desempregados é 70% maior que entre os adultos. A taxa total de 
desemprego na Região Metropolitana de Salvador, em dezembro de 2007, ficou em 22,3%, enquanto a de 
pessoas entre 16 e 24 anos foi de 38, 7 %. 

Para substituir o Programa Primeiro  Emprego, que  teve  resultados  muito  tímidos [em 2002, 
previa criar até  260 mil vagas  por ano, mas o total não passava de 15 mil ] e  acabou desligado pelo5

governo, foi criado o ProJovem Trabalhador. O governo pretende capacitar pessoas entre 18 e 29 anos 
para ocupações alternativas [como auxiliar administrativo, vendedor, eletricista ], com  uma bolsa  de       
R$ 100,00. O objetivo é, até 2010, aumentar o número de vagas, de 500 mil para 2,4 milhões. Agora é 
esperar para ver se a mudança feita no modelo vai ficar mesmo só no nome. 

NOVELLI, Marina. Resultados  fracos  mudam  o “Primeiro  Emprego”. A Tarde,  Salvador, 19 fev. 2008. Caderno Dez !, p. 6.  
Com cortes. 

Questão 05  (Peso 2) 

O texto fala sobre  

A) a equiparação das taxas de desemprego, no Brasil, entre jovens e adultos. 
B) o esforço da juventude brasileira para capacitar-se e ingressar no mercado de trabalho.  
C) as facilidades encontradas pelo jovem brasileiro para começar a trabalhar de agora em diante. 
D) a substituição  de  um  programa  de  capacitação de  jovens por outro com finalidades ocupacionais. 
E) as parcerias do governo com as  empresas para a contratação de jovens sem experiência de trabalho. 
       
Questão 06  (Peso 1)  

O  ProJovem Trabalhador é um programa  

A) ligado à iniciativa particular. 
B) vinculado ao governo e, nesse caso, de incentivo ao trabalho. 
C) voltado exclusivamente para a Região Metropolitana de Salvador. 
D) destinado à completa formação profissional da juventude brasileira. 
E) criado com o objetivo de preencher as vagas existentes no mercado de trabalho. 

Questão 07  (Peso 1) 

A autora do texto, em relação ao sucesso do ProJovem Trabalhador, revela-se 

A) atuante. 
B) insegura. 
C) confiante. 
D) indiferente. 
E) contraditória. 
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Questão 08  (Peso 3) 

Do ponto de vista sintático-semântico, é correto afirmar: 

A) O conectivo “enquanto” (linha 2) estabelece com a oração anterior uma relação de conclusão. 
B) A partícula “a” (linha 2) faz referência ao termo “A taxa” (linha 1) e exerce a função sintática de complemento 

do verbo. 
C) O termo “muito” (linha 4) dá idéia de quantidade do mesmo modo que “como” (linha 7) indica conformidade. 
D) Os termos “para” (linha 7) e “para” (linha 9), embora pertençam a  classes  gramaticais diferentes, expressam 

a mesma idéia. 
E) A expressão “com uma bolsa de R$ 100,00” (linhas 7 e 8) indica modo.  
   

Leia o texto a seguir para responder às questões 9 e 10. 

TEXTO: 

 JONSON, Frank.  Pafúncio. A Tarde, Salvador, 11 out. 2007. Caderno 2, p. 6. 

Questão 09  (Peso 3) 

A leitura desses quadrinhos permite inferir que eles retratam uma situação de trabalho 

A) desconhecida pela maior parte da sociedade brasileira. 
B) permitida por lei apenas para determinadas classes trabalhistas. 
C) ilegal, pois nenhum trabalhador deve receber abaixo do salário mínimo. 
D) incomum nos dias atuais, já que todos os trabalhadores têm carteira assinada. 
E) improvável, porque todo trabalhador conta com a Justiça para fazer valer seus direitos.  

Questão 10  (Peso 2) 

Sobre as locuções verbais “vou aumentar” (Quadro I) e “vou alcançar” (Quadro II), pode-se afirmar:   
   
A) O verbo auxiliar das duas é irregular. 
B) Ambas expressam o mesmo valor semântico. 
C) As duas estão relacionadas com o mesmo falante. 
D) Uma e outra indicam uma ação contínua no presente. 
E) Os verbos principais pertencem a diferentes conjugações.  
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Questão 11  (Peso 1) 

O valor da expressão E =  48 . 2-3 . 82 , em forma de potência de 2, é 
                                                216

A) 24

B) 23

C) 22

D) 2 
E) 20

Questão 12  (Peso 1) 

O valor do polinômio P(x), obtido pelo produto ( x5 – x – 5 ). ( mx2 – 1), para x = 1, é 10. 
O valor de  m  é 

A) –1 
B) 0 
C) 1 
D) 2 
E) 3 

Questão 13  (Peso 3) 

Um comerciante comprou um objeto e, ao vendê-lo por R$ 1960,00, teve um lucro de 40% sobre o preço do 
custo, que foi de 

A) R$ 1200,00 
B) R$ 1300,00 
C) R$ 1350,00 
D) R$ 1400,00 
E) R$ 1500,00 

Questão 14  (Peso 2) 

Se de 
6

1
 de um número subtraem-se duas unidades, obtém-se uma diferença entre os 

2

3
 desse número e 26.                   

Esse número é múltiplo de 

A) 5 
B) 7 
C) 9 
D) 10 
E) 11 

Questão 15  (Peso 1) 

Se 10x = 1000 e y = log1/24, então o valor de x + y é 

A) – 2 
B) – 1 
C) 0 
D) 1 
E) 2 
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Questão 16  (Peso 3) 

Se 
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1
, então a.b.m.n é

A) – 20 
B) – 10 
C) 10 
D) 20 
E) 30 

Questão 17  (Peso 3) 

Se sen x = 2m – 5, então o valor de m, para que exista o arco satisfazendo essa igualdade, é 

A) – 1 ≤ m ≤ 1 
B) – 1 ≤ m ≤ 0 
C) – 2 ≤ m ≤ – 1 
D) 0 ≤ m ≤ 1 
E) 2 ≤ m ≤ 3 

Questão 18  (Peso 3) 

Em um terreno retangular, como mostra a figura, foram construídas uma piscina, cuja superfície tem a forma de 
um triângulo isósceles de base 12,5m e altura de 6m, e uma quadra de esportes de 18m por 7m. O restante do 
terreno foi gramado. 
A área do terreno que foi gramada é 

A) 650m2                                                                  
B) 660,5m2

C) 676,5m2                                                            24m                                                                    

D) 680m2

E) 680,5m2

                                                                                                              35m 
Questão 19  (Peso 1) 

Uma mesa contém bolas numeradas de 1 a 30.  
Retirando-se, dentre elas, uma bola, ao acaso, a probabilidade de ocorrer um número divisível por 5 é 

A) 1/2 
B) 1/3  
C) 1/4 
D) 1/5  
E) 1/6 

Questão 20  (Peso 2)  

Em uma lanchonete de Jaguaripe, a especialidade é “salada de frutas”. De 8 espécies de frutas, eles usam 6 
delas em cada salada. 
O número de saladas de frutas que podem ser feitas é 

A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 32 
E) 35 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 2) 

A natureza jurídica e o atributo que melhor identificam a Certidão de Dívida Ativa estão presentes na alternativa 

A) Título Executivo Judicial, que goza de presunção de legitimidade. 
B) Título Executivo Extrajudicial, que goza de presunção relativa de legitimidade. 
C) Título Executivo Extrajudicial, que goza de presunção absoluta de legitimidade. 
D) Ato Administrativo Normativo. 
E) Ato Administrativo Ordinatório. 

Questão 22  (Peso 2)

Um auto de infração que não contenha a qualificação do autuado e a descrição da conduta irregular deve ser 
objeto de 

A) revogação com efeito ex nunc. 
B) revogação com efeito ex tunc. 
C) anulação com efeito ex tunc. 
D) anulação com efeito ex nunc. 
E) cassação com efeito ex tunc.  

Questão 23  (Peso 2)

A aplicação de sanções tanto na área administrativa quanto na área tributária depende de previsão em lei, 
acrescentando-se, ainda, a necessidade de que o comportamento proibido esteja descrito de forma clara e 
precisa na norma jurídica, reflexo do Princípio da 

A) Impessoalidade. 
B) Tipicidade. 
C) Publicidade. 
D) Isonomia. 
E) Moralidade.  

Questão 24  (Peso 3)

O funcionário público, ao aceitar promessa de vantagem indevida, comete 

A) excesso de exação. 
B) corrupção passiva. 
C) prevaricação. 
D) concussão.  
E) corrupção ativa. 

Questão 25  (Peso 1)

A conseqüência jurídica, no delito de peculato culposo, ao reparar o dano, está indicada na alternativa 

A) Há sempre a extinção da punibilidade. 
B) Se ocorrer anteriormente à sentença irrecorrível, há uma causa de redução de pena. 
C) Se anterior à sentença recorrível, extingue a punibilidade. 
D) Praticando-se posteriormente à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta. 
E) É isenta da pena, deixando, conseqüentemente, de existir qualquer prejuízo à Administração. 
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Questão 26  (Peso 2) 

A iniciativa de lei para instituir isenções de tributos, de acordo com o Código Tributário e de Rendas do Município 
de Jaguaripe/Ba, é 

A) do prefeito exclusivamente. 
B) do prefeito ou da Câmara de Vereadores. 
C) da Câmara de Vereadores exclusivamente. 
D) do prefeito, da Câmara de Vereadores, ou ainda, por iniciativa popular. 
E) da população por, no mínimo, 5% dos eleitores inscritos no município. 

Questão 27  (Peso 3)

Dentre as atribuições da Câmara Municipal de Jaguaripe/Ba, encontra-se a de aprovar a celebração de 
convênios, acordos e consórcios com a União, estado e outros municípios.  
Acerca desta assertiva e, tomando em consideração a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo e o 
posicionamento já pacificados dos Tribunais Superiores acerca do assunto, é possível concluir: 

A) Ela não está correta, pois a lei orgânica de Jaguaripe/Ba não contém tal preceito. 
B) Ela está correta, mas o preceito viola o princípio da independência dos poderes. 
C) Ela está correta, e traduz a mesma idéia contida no Art.116 da Lei 8.666/93 e harmoniza-se com o 

posicionamento dos Tribunais Superiores. 
D) Ela não está correta, pois a competência para o cometimento dos atos nela arrolados é do Poder Executivo 

exclusivamente, sem qualquer controle prévio pela Câmara. 
E) Ela está correta, mas o prefeito só está obrigado a submeter-se a esse preceito, caso ocorram 

transferências de recursos. 

Questão 28  (Peso 3)

O Art. 80 da Lei Orgânica do Município de Jaguaripe/Ba possibilita ao prefeito, por meio de decreto, 

A) rever as alíquotas aplicadas ao IPTU. 
B) promover a revisão da planta genérica de valores que serve de base de cálculo para o IPTU. 
C) atualizar a base de cálculo do IPTU. 
D) estabelecer novos casos de substituição tributária. 
E) conceder isenções de caráter não geral. 

Questão 29  (Peso 1)

Acerca da política do meio ambiente, considerando o que está disposto na Lei Orgânica do Município de 
Jaguaripe/Ba, é correto afirmar: 

A) Cabe ao Estado e não ao município a verificação do preenchimento dos requisitos ambientais para a 
expedição dos alvarás de licença. 

B) A competência do município, em matéria ambiental, abarca a adoção de políticas públicas de incremento no 
ensino superior de disciplinas relacionadas à educação ambiental. 

C) O município, nos assuntos de interesse local, mesmo que diga respeito à matéria ambiental, terá 
competência para legislar privativamente. 

D) As prestadoras de serviços públicos municipais, concessionárias e permissionárias que não cumprirem as 
exigências ambientais poderão ter seus contratos não renovados. 

E) Poderá ser criado pelo prefeito um órgão de composição mista, agentes públicos e comunidade, com o 
objetivo de fiscalizar a execução da política ambiental.   
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Questão 30  (Peso 1)

O contribuinte que se encontra inadimplente com a Fazenda Pública de Jaguaripe/BA, por força de se encontrar 
em mora, de acordo com o artigo 11 do Código Tributário e de Rendas do Município, fica impedido de obter novo 
talonário de notas fiscais. 

Sobre essa informação, é correto afirmar que a assertiva é 

A) falsa, porque é vedado o uso do tributo como meio de confisco. 
B) verdadeira, porque se trata de sanção prevista no artigo 11. 
C) verdadeira, porque a expedição do documento é discricionária. 
D) falsa, porque a Administração Fazendária depende da decisão judicial para aplicar a referida sanção. 
E) falsa, porque a condição de inadimplente não é requisito bastante para a aplicação da referida sanção, 

necessitando ainda que o crédito tributário esteja inscrito na dívida ativa.  
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