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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O direito de não sentir medo 
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A pesquisa do Datafolha revela o que se poderia classificar como 
"caretice" dos jovens -- seus projetos mais importantes são trabalho, estudo e 
família. Nenhuma de suas principais referências adultas demonstram 
quaisquer sinais de contestação. A maioria, segundo a pesquisa, se diz de 
"direita". O jovem ficou velho? Não, é apenas esperteza pragmática, com 
toques de sabedoria. 

Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado, com a violência se 
espalhando por todos os lados -- uma violência que se associa às drogas. É 
um país amedrontado também pela falta de perspectivas; o desemprego 
atinge com força os jovens e, especialmente, os mais pobres. 

Nasceram, em suma, num país sem esperança, desequilibrado 
emocionalmente por causa do medo cotidiano, com difícil acesso ao mercado 
de trabalho e, para completar, com escolas ainda piores do que já foram. 
Nessa loucura, eles querem apenas a paz de sentir o gosto de controlarem 
suas vidas e prosperarem, confiando mais neles próprios do que em 
salvadores da pátria. Querem apenas o direito de viver sem tanto medo.  

O recado para nós, adultos, é claríssimo -- eles querem que os 
governantes centrem mais e mais sua atenção no desenvolvimento do capital 
humano que, em resumo, significa a possibilidade de descobrir e desenvolver 
habilidades, sentindo-se autônomos. Isso é o que, segundo eles dizem na 
pesquisa do Datafolha, significa sonho. 

 

     Gilberto Dimenstein  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/gilbertodimenstein/ult508u426693.shtml 

 
COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. No texto, os jovens brasileiros são vistos como 
(A) reacionários e sonhadores. 
(B) amedrontados e covardes. 
(C) conservadores e objetivos. 
(D) desequilibrados emocionalmente. 

 
02. Entre as causas que explicariam o comportamento dos jovens brasileiros, o autor cita o(a) 
(A) esperteza pragmática dos governantes. 
(B) violência, a falta de perspectiva e o desemprego. 
(C) atenção dada ao desenvolvimento do capital humano. 
(D) falta de referências adultas e o difícil acesso ao mercado de trabalho. 

 
03. De acordo com dados obtidos pelo Datafolha, o sonho dos jovens brasileiros é 
(A) lutar contra a violência no Brasil. 
(B) encontrar um verdadeiro salvador da pátria. 
(C) participar de movimentos políticos contestatórios. 
(D) ter autonomia e controle sobre suas próprias vidas.  

 
04. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Dimenstein é um 
(A) editorial em que se descreve o jovem brasileiro. 
(B) artigo jornalístico, claramente informativo e argumentativo. 
(C) relato que focaliza momentos da história recente do Brasil. 
(D) artigo de vulgarização científica que revela sérios dados de pesquisa. 
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05. Quanto aos fatos da língua, é correto afirmar que 
(A) as aspas foram utilizadas na palavra “caretice” (linha 2) para sinalizar um neologismo. 
(B) a próclise em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8) justifica-se pelo uso do registro 

informal. 
(C) “prosperar”, em “a paz de sentir o gosto de [...] prosperarem” (linhas 14-15), é, quanto à regência 

verbal, um verbo intransitivo. 
(D) a locução “em suma”, no enunciado “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), 

introduz uma conseqüência. 
 

06. Haverá alteração de sentido, se substituirmos 
(A) “se associa às” por “tem relação com as” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(B) “classificar” por “considerar” em “o que se poderia classificar como ‘caretice’ dos jovens” (linhas 

1-2). 
(C) “amedrontado” por “atemorizado” em “Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado” (linha 

7). 
(D) “centrem” por “dispersem” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

07. Em relação ao sistema ortográfico e ao uso do sinal indicativo de crase, está correto o que se 
afirma em: 
(A) o vocábulo “país” é acentuado porque é oxítono tônico. 
(B) “família”, “pátria” e “difícil” seguem a mesma regra de acentuação. 
(C) “pragmático”, “autônomo” e “claríssimo” são palavras proparoxítonas. 
(D) o uso da crase em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8)  é optativo. 

 
08. A correlação entre o pronome e seu referente está indicada corretamente em: 
(A) “eles” refere-se a “jovens” em “eles querem apenas a paz” (linha 14). 
(B) “os” refere-se a “pobres” em “especialmente, os mais pobres” (linha 10). 
(C) “que” refere-se a “drogas” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(D) “eles” refere-se a “adultos” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

09. Em “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), o verbo está no plural porque 
(A) seu sujeito é plural. 
(B) seu sujeito é composto. 
(C) tem uma oração como sujeito. 
(D) obedece a uma concordância ideológica. 

 
10. Em correspondência oficial endereçada aos chefes de Poder, é adequado utilizar no vocativo e 
no fecho os seguintes termos: 
(A) “Senhor...” e “Cordialmente”. 
(B) “Digníssimo Senhor...” e “Amigavelmente”. 
(C) “Meritíssimo Senhor...” e “Atenciosamente”. 
(D) “Excelentíssimo Senhor...” e “Respeitosamente”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 5 

LEGISLAÇÃO 

11. A Lei nº 483 de 18 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Púbicas e Câmara Municipal de Xinguara, Estado 
do Pará, considera como requisito básico para investidura em cargo público: 

(A) a idade mínima de 21 anos. 
(B) escolaridade superior. 
(C) quitação com obrigações financeiras. 
(D) o gozo dos direitos políticos. 

 

12. É condição essencial para investidura do cargo público a: 

(A) aprovação em concurso público. 
(B) vacância legal. 
(C) posse. 
(D) realização de prova de títulos. 
 

13. O concurso público terá validade de até: 

(A) 2 (dois) anos, sendo improrrogável. 
(B) 3 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 
(C) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
(D) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais um ano.  
 

14. A estabilidade do servidor público, dar-se-á: 

(A) após dois anos de efetivo exercício funcional. 
(B) após três anos de efetivo exercício funcional. 
(C) após sentença judicial transitada em julgado. 
(D) após nomeação em concurso público. 
 

15. Sobre a gratificação natalina do servidor público, é correto afirmar que: 

(A) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no ano anterior. 

(B) corresponde a 1/12 (um doze avos) das gratificações  a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

(C) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano. 

(D) corresponde a 1/12 (um doze avos) mais 1/3 (um terço) da remuneração a que o servidor fizer jus 
no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

 

16. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço: 

(A) com causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(B) sem causa justificada, por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(C) sem causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de seis meses. 
(D) sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
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17. Sobre o(s) vencimento(s) de cargo efetivo, é correto afirmar que: 

(A) são irredutíveis. 
(B) poderão ser reduzidos de acordo com o interesse da administração pública. 
(C) não serão acrescidos de outra vantagem. 
(D) não possuem valor fixado em lei. 
 

18. De acordo com a Lei nº 483/2001, da prefeitura municipal de Xinguara, os servidores cumprirão 
jornada de trabalho de: 

(A) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas sem nenhum 
intervalo, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de quarenta horas e a 
mínima de trinta horas. 

(B) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta  e quatro horas e a mínima de trinta horas e seis. 

(C) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço, obedecendo à duração máxima de 
trabalho durante a semana de quarenta horas.  

(D) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta horas e a mínima de trinta horas. 

 

19. À forma de provimento, em cargo mais compatível com o servidor que tenha sofrido limitação em 
sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica oficial, denomina-se: 

(A) readaptação. 
(B) promoção.  

(C) reversão. 
(D) reintegração. 

 

20. Sobre a promoção funcional, é correto afirmar que: 

(A) interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(B) não interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(C) será efetivada somente a funcionários que ocupam cargos vagos. 
(D) não assegura maior vencimento base ao servidor. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. São indiscutíveis os benefícios que as árvores proporcionam para a qualidade de vida na cidade. 
Existem diferentes normas de urbanização e paisagismo que norteiam a elaboração do plano de 
arborização, mas cada uma deve ter uma interpretação de acordo com as necessidades de cada 
município. Dentre as diversas normas a serem obedecidas na escolha da árvore, deve-se considerar: 

(A) Árvore com raízes agressivas e árvores de grande porte nunca devem ser utilizadas para o 
paisagismo em lugares públicos. 

(B) Árvores exóticas são as mais adequadas para a arborização em parques e jardins pois criam um 
contraste agradável com a vegetação natural. 

(C) Árvores perenes são preferíveis em cidades de clima quente, já árvores caducas no inverno são 
interessantes em cidades de clima frio, pois permitem a passagem da luz solar. 

(D) Árvores rústicas, de rápido crescimento devem ser evitadas, pois nas ruas elas estão mais sujeitas 
a vandalismos e predações por seu aspecto. 

 

22. A mecanização no preparo do solo apresenta vantagens, pois os diferentes implementos 
disponíveis, para esse fim, provocam alterações nas suas propriedades químicas, físicas e biológicas. A 
este respeito pode-se afirmar que 

(A) a aração, quando realizada após a passagem da grade pesada, proporciona maior incorporação e 
mistura do material ao longo da camada, além de atingir maiores profundidades. 

(B) os arados de discos promovem melhor inversão da leiva e apresentam maior capacidade de 
penetração, invertendo as camadas do solo com menor efeito de esboroamento em comparação 
aos arados de aiveca. 

(C) as grades pesadas geralmente trabalham em profundidades maiores e, por isso, conseguem 
promover maior movimentação ou mobilização do solo e inverter a leiva com mais eficiência do que 
os arados. 

(D) as intensidades de revolvimento e de incorporação dos resíduos culturais promovem modificações 
nos teores de matéria orgânica e agregação do solo, mas não modificam a capacidade de troca de 
cátions (CTC), e o pH. 

 

23. De acordo com Lima (1982), a administração rural estuda os processos racionais das decisões e 
ações administrativas em organizações rurais. Distintamente dos demais setores da economia, o setor 
agrícola apresenta algumas características peculiares, que dificulta o administrador na suas tomadas de 
decisões. Das alternativas abaixo, as que mais caracterizam essas especificidades do setor agrícola em 
relação aos demais são: 

(A) Dependência do clima; incidência de alto risco; mão-de-obra pouco instruída. 
(B) Trabalho disperso e ao ar livre; sistema de competição econômica; incidência de alto risco. 
(C) Tempo de produção maior que o tempo de trabalho; dependência de condições biológicas; mão-de-

obra pouco instruída. 
(D) Dependência do clima; dependência de condições biológicas; estacionalidade da produção. 
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24. O conceito de pH foi introduzido para representar a concentração de H+. A escala de pH varia de 0 
a 14. Em solos, podem ser encontrados valores de 3 a 10, identificando seu nível de acidez, que se 
reflete diretamente na produtividade e rentabilidade agrícola. Sobre esse tema, é lícito afirmar que 

(A) alguns fertilizantes utilizados em determinados cultivos contribuem para reduzir a acidificação dos 
solos, durante a sua transformação pelos microrganismos, a exemplo dos amoniacais e a uréia. 

(B) os solos podem ser naturalmente ácidos devido à própria pobreza em bases do material que os 
originou, sendo os solos com pH abaixo de 5 considerados ácidos, e aqueles com pH acima de 5, 
alcalinos. 

(C) a grande maioria dos solos brasileiros são solos ácidos, mas podem ser alcalinizados com a adição 
de calcáreo, calcáreo calcítico ou dolomita. 

(D) a escala de pH, na qual o pH 7 é o ponto neutro, quanto mais nos afastamos do neutro, para o lado 
alcalino, teremos maiores quantidades de nutrientes na solução do solo, o que proporciona maiores 
crescimentos às plantas. 

 

25. O administrador rural precisa resolver variados tipos de problemas colocando em prática as suas 
habilidades para facilitar no seu processo decisório. O primeiro passo é a identificação do problema que 
pode assumir várias formas. Os problemas e as decisões de uma propriedade rural podem ser divididos 
em estratégicos, gerenciais e operacionais. Nesse sentido 

(A) a quebra de uma maquinário e a necessidade de compra ou de realização de determinado serviço 
referem-se ao nível estratégico . 

(B) decisões que envolvem a empresa como um todo, seus objetivos, seus recursos de produção estão 
no nível gerencial. 

(C) no nível estratégico o administrador rural deverá identificar todas as oportunidades e ameaças que 
poderão interferir ou influenciar no problema, para resolvê-lo. 

(D) problemas operacionais são mais específicos e referem-se ao nível hierárquico de decisão mais 
alto.  

 

26. A análise do solo é a principal ferramenta para indicar quanto o solo pode fornecer de determinado 
nutriente. Ela é feita por meio da coleta de amostras de terra, que representarão áreas maiores, o que 
significa que é indispensável que a amostragem seja feita com muito critério. Com relação a análise de 
solos: 

(A) A área total analisada deverá ser subdividida em talhões, nos quais não devem ser consideradas 
variações quanto à cor do solo, textura e topografia. 

(B) É importante verificar o método utilizado na análise química, pois a identificação da presença de 
determinado elemento no solo indica sempre sua disponibilidade para as plantas.  

(C) Extratores são soluções químicas utilizadas para determinar a disponibilidade de nutrientes no solo 
simulando o que aconteceria com determinada cultura. 

(D) No método de descrição e classificação dos solos com base nas dimensões das suas partículas 
considera-se, em ordem crescente de tamanho: silte, argila, areia e pedregulho. 
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27. Conservação ambiental é um termo que exprime uma preocupação cada vez maior das sociedades 
humanas em substituir um modelo de desenvolvimento predatório pelo desenvolvimento em bases 
sustentáveis. Uma forma de garantir o desenvolvimento sustentável é através da conservação de 
espécies que constituem os recursos naturais renováveis. Em relação à conservação de recursos 
naturais, pode-se afirmar que 

(A) o termo conservação está associado ao uso sustentável enquanto preservação refere-se a não 
utilização do recurso. 

(B) a conservação in-situ refere-se a forma de manutenção do ciclo reprodutivo de organismos 
biológicos fora de seu ambiente natural. 

(C) a criação de unidades de conservação da natureza é uma forma de realizar conservação ex-situ de 
recursos naturais renováveis. 

(D) a reprodução in vitro é uma técnica que permite a conservação e reprodução in-situ de recursos 
naturais renováveis. 

 

28. O Licenciamento Ambiental é um instrumento imprescindível para a conservação ambiental e gestão 
dos recursos naturais no Brasil, assegurando que as ações que impactam o meio ambiente sejam 
conduzidas nos termos da legislação vigente. Em relação às etapas do Licenciamento Ambiental:  

(A) Na fase da Licença de Instalação são levantados os impactos ambientais e sociais do 
empreendimento quanto à magnitude e abrangência e disponibilizados no RIMA. 

(B) A Licença Prévia pode ser fornecida por qualquer órgão ambiental, mas a Licença de Operação 
somente pelo órgão ambiental federal. 

(C) Na licença de operação, são ouvidos os órgãos ambientais das esferas competentes e os órgãos e 
entidades setoriais que atuam na área do empreendimento. 

(D) As licenças são exigidas para empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais e/ou 
são capazes de causar degradação ambiental. 

 

29. Atualmente, tanto os sistemas agrícolas agroecológicos quanto os sistemas agrícolas convencionais 
utilizam o controle biológico como estratégia para combater e controlar organismos que estejam 
causando danos econômicos às lavouras. Sobre esse tema, pode-se afirmar: 

(A) O Manejo Integrado de Pragas (MIP) constitui um plano de medidas voltadas para diminuir o uso de 
agrotóxicos no sistema de produção agroecológica. 

(B) O Controle Biológico Clássico envolve riscos, uma vez que introduz uma espécie exótica que 
poderá competir com a fauna nativa. 

(C) Na agricultura agroecológica, as práticas de campo se direcionam para atacar os efeitos do 
desequilíbrio ecológico existente, através do controle biológico.  

(D) Segundo os princípios do Manejo Integrado de Pragas, a superação do problema do ataque de 
pragas e doenças só será alcançada por meio de uma abordagem mais integrada dos sistemas de 
produção. 

 

30. A propagação é a multiplicação controlada das plantas pelos métodos sexuais e assexuais com a 
finalidade de aumentar o número de indivíduos e preservar as características desejáveis. Considerando 
as diversas técnicas empregadas para a reprodução de plantas, pode-se afirmar que 

(A) a propagação por sementes é menos eficaz para o melhoramento e sobrevivência das espécies, 
quando comparada com a propagação vegetativa, podendo levar à erosão genética. 

(B) a garfagem em fenda cheia é um método de reprodução sexual que consiste na inserção de um 
garfo de uma planta, cortado em forma de cunha e inserido e amarrado com fita plástica em uma 
fenda cheia feita na base do caule do porta-enxerto. 

(C) a propagação sexuada é uma forma de reprodução cujo principal objetivo é transmitir todo o 
patrimônio genético das plantas para seus descendentes. 
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(D) a clonagem in vitro é uma forma de propagação vegetativa ex situ que resulta no aumento da 
uniformidade fenotípica e redução da variabilidade genotípica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




