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PORTUGUÊS 
 

Considere o texto abaixo e responda as questões de 01 a 06. 

 

Mineiro por Mineiro 

 

Ele estava em São João del-Rei admirando um chafariz, 

quando viu por ali a rondá-lo um velhinho mirrado e seco, 

roupa de brim e chapéu na cabeça, que acabou se chegando: 

— Tá aí preciano, moço? 

— Estou. Não é bonito? 

Passou a mão pelo queixo, enquanto buscava assunto: 

— O senhor não é daqui não, é? 

— Sou de Minas, mas moro no Rio há muito tempo. 

— Ah, foi educado lá. 

— Isso mesmo. 

— Posso saber qual é a sua graça? 

O velho ouviu o nome e sacudiu a cabeça. Depois per-

guntou candidamente: 

— Por acaso o senhor tem um fósforo aí? 

Em resposta, o outro estendeu-lhe a caixa de fósforo. O 

velho correu as mãos a ao longo do paletó, como se procuras-

se alguma coisa, enquanto dizia: 

— Quer dizer que o senhor fuma... 

— Fumo sim — e ele tirou o maço do bolso, acendeu 

um cigarro: E o senhor? Não fuma? 

— Dez vez em quando — admitiu o velho. 

— Aceita um? 

— Já que o senhor dispõe... 

O velho tirou com dedos finos um cigarro do maço que 

lhe era estendido e, certamente para não desperdiçar fósforo, 

acendeu-o no cigarro do outro. E se despediu, levando a mão 

ao chapéu: 

— Obrigado, moço. Muito prazer, viu? 
Fernando Sabino 

 

01. Fazendo a análise interpretativa do texto de Fernando 

Sabino, é possível concluir que: 

A) O texto mostra a vida de um moço que mora no Rio, 

onde cresceu, estudou e se formou e encontra-se em 

São João del-Rei de férias na terra natal. 

B) O texto registra o diálogo de um moço do Rio com 

um velho senhor de Minas que se encontram 

próximo a um chafariz. 

C) O texto resume um monólogo feito por um velho 

senhor que admira a presença de um jovem mineiro 

que mora no Rio. 

D) O texto mostra uma maneira sagaz de um mineiro 

dispensar a presença de outro.    

E) O texto acusa o comportamento sagaz de um mineiro 

filar um cigarro. 

 

02. No texto de Fernando Sabino é possível concluir, tam-

bém: 

A) que existe uma tríade de personagens abordando so-

bre a cultura do mineiro. 

B) que o moço admirado com a apreciação do velho ao 

chafariz percebe que este não mora na cidade. 

C) que o velho retira do bolso do paletó um maço de ci-

garro, enquanto um moço lhe cede o fósforo. 

D) como um mineiro capciosamente fila um cigarro. 

E) a oferta de um cigarro do velho ao moço.  

 

 

03. Na expressão ―—Tá aí preciano, moço?‖, linguisticamen-

te, conclui-se: 

A) a presença de uma adequação ortográfica perante a 

norma padrão. 

B) a presença de uma ruptura semântica na língua por-

tuguesa. 

C) a presença, precisamente, de um registro coloquial. 

D) o registro de uma abreviação linguística, motivada 

pelo verbo ―preciar‖.  

E) a inexistência de inadequação ortográfica. 

 

04. A palavra ―chafariz‖, presente no texto é caracterizada 

por: 

A) 08 letras, 08 fonemas e 03 sílabas; 

B) 07 letras, 07 fonemas e 03 sílabas; 

C) 07 letras, 08 fonemas e 03 sílabas; 

D) 08 letras, 07 fonemas e 02 sílabas; 

E) 08 letras, 07 fonemas e 03 sílabas. 

 

05. No fragmento textual: (...) quando viu por ali a rondá-lo 

um velhinho mirrado e seco, roupa de brim e chapéu na ca-

beça, que acabou se chegando (...), a palavra em destaque 

significa: 

A) elegante 

B) magro 

C) chato 

D) desengonçado 

E) educado 

 

06. Considere o fragmento textual a seguir: ―—Sou de Minas, 

mas moro no Rio há muito tempo.‖. Neste fragmento textual 

tem-se: 

A) sujeito interactante simples; 

B) sujeito indetermiando; 

C) sujeito desinencial; 

D) sujeito composto; 

E) sujeito inexistente. 

 

07. Considere o enunciado abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

O chute de Anderson Silva em Vitor Belfort foi eleito 

o melhor nocaute do ano no UFC, de acordo com o si-

te da ESPN norte-americana, que elegeu os melhores 

momentos de 2011. O combate sangrento em que Dan 

Henderson venceu Mauricio Shogun foi eleito a me-

lhor luta do ano. 
Fonte: http://esporte.uol.com.br/ 

 

A palavra em destaque caracteriza-se por um processo de 

formação de palavras denominado: 

A) derivação prefixal 

B) derivação sufixal 

C) derivação parassintética 

D) derivação regressiva 

E) hibridismo 
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08. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

palavras que fazem parte das mudanças das novas regras 

ortográficas.  

A) plateia, ideia, boia, jiboia 

B) ovo, caprichoso, danoso, vertiginoso 

C) capricho, prático, praça, brega 

D) saúde, rio, raio, vácuo 

E) placa, plote, emblema, bicicleta 

 

09. Sobre as funções da linguagem, considere o fragmento 

textual abaixo que foi extraído de um anúncio publicitário e 

assinale a alternativa correta. 

 

Compre já o seu iPods Touch. Disponíveis para 

entrega imediata na Apple Store brasileira. 

 

O fragmento textual apresenta a predominância de uma fun-

ção: 

A) metalinguística 

B) fática 

C) poética 

D) conativa 

E) emotiva 

 

10. Todos os enunciados abaixo apresentam uma característi-

ca denotativa, EXCETO: 

A) A luiza voltou do Canadá. 

B) Esta palavra pode ter mais de um sentido. 

C) O programa Big Brother Brasil 12 está sendo inves-

tigado pela Polícia Carioca. 

D) O Ministro Fernando Haddad deixa a pasta do Mi-

nistério da Educação para disputar a prefeitura de 

São Paulo. 

E) Estamos devorando o planeta. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Certa avaliação escolar apresentou questões de Português 

e Matemática. As questões de cunho Matemático tinham 

pontuação 50% superior às questões de Português que valiam 

1 ponto cada. Um aluno que acertasse 100% da prova atingi-

ria 44 pontos. Se cada questão valesse um ponto, o aluno teria 

obtido 36 pontos. Quantos pontos atingiria se as questões de 

Matemática e Português valessem, respectivamente, 2 e 3 

pontos?  

A) 88 pontos  

B) 90 pontos  

C) 92 pontos  

D) 94 pontos  

E) 96 pontos 

 

12. Numa garagem há 36 meios de transportes entre carros e 

triciclos. Sabe-se que há, ao todo, 112 pneus. Neste caso 

existem: 

A) 9 carros  

B) 12 carros  

C) 22 carros 

D) 31 triciclos  

E) 32 triciclos  

 

13. A imagem abaixo representa, matematicamente: 

 
A) heptágono 

B) hexágono 

C) losango 

D) trapézio 

E) retângulo 

 

14. Assinale a única alternativa correta sobre operações com 

números naturais. 

A) 4 + 10 ÷ 2 = 7 

B) 16 – 10 ÷ (8 – 6) = 3 

C) 48 – 12 x 3 + 6 + 27 ÷ 3 = 333 

D) 108 – 12 x 9 + 9 = 9 

E) 12 + 48 ÷ 4 – 5 = 10 

 

15. Uma aplicação financeira, com capitalização simples, 

feita durante 8 meses a uma taxa de 2,50% ao mês, rendeu R$ 

720,00 de juros. Qual foi a quantia aplicada? 

A) R$ 3.780,00 

B) R$ 3.420,00 

C) R$ 3.600,00 

D) R$ 4.500,00 

E) R$ 4.680,00 

 

16. O sucessor do antecessor do sucessor de 37 equivale a:  

A) 36   

B) 37  

C) 38  

D) 39  

E) 40  

 

17. João comprou uma TV de 42 polegadas à vista e obteve 

um desconto de 12% sobre o preço marcado na etiqueta. 

Sabendo-se que ele pagou R$ 2.112,00, pode-se afirmar que o 

preço marcado na etiqueta do produto era de:  

A) R$ 2.312,00;  

B) R$ 2.350,00;    

C) R$ 2.380,00;  

D) R$ 2.400,00;  

E) R$ 2.460,00. 

  

18. A operação 999999 x 999999 tem-se como resultado: 

A) 999998000001 

B) 999989000001 

C) 999899000001 

D) 998999000001 

E) 998999000001 

 

19. Um motorista, rodando 4h por dia percorre em média 200 

Km em 2 dias. Esse mesmo motorista, rodando 5 h por dia, 

durante 4 dias, irá percorrer: 

A) 420 km 

B) 450 km 

C) 480 km 

D) 500 km  

E) 520 km 
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20. Observando que a razão entre a largura (L) e o compri-

mento (C) de um terreno de formato retangular é de 2 para 3 e 

que a diferença entre elas é de 6 m, então a área desse retân-

gulo mede:  

A) 216 m
2
 

B) 224 m
2
 

C) 230 m
2
 

D) 236 m
2
 

E) 240 m
2 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) exercerá 

a sua ação em todo o município de Linhares, competindo-lhe 

com exclusividade: 

I. estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante 

contrato com organizações especializadas em Enge-

nharia Sanitária, as obras relativas à construção, am-

pliação ou remodelação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água potável e de esgotos sanitá-

rios, que não forem objeto de convênio entre a Pre-

feitura e os Órgãos Federais ou Estaduais específi-

cos; 

II. atuar como órgão coordenador e fiscalizador da exe-

cução dos convênios firmados entre o Município e 

os órgãos federais ou estaduais para estudos, proje-

tos e obras de construção, ampliação ou remodelação 

dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgoto sanitário; 

III. operar, manter, conservar e explorar diretamente os 

serviços de água potável e de esgotos sanitários. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

22. Sobre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

todos os itens abaixo estão corretos, EXCETO: 

A) Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou 

não, situados em logradouros dotados de redes pú-

blicas de distribuição de água ou de esgotos sanitá-

rios, desprovidos das respectivas ligações, ficarão 

sujeitos ao pagamento de uma taxa de contribuição, 

na forma a ser fixada em regulamento. 

B) É livre ao S.A.A.E. conceder isenção ou redução de 

taxas dos serviços de água e esgotos. 

C) O S.A.A.E. terá quadro próprio de empregados, os 

quais ficarão sujeitos ao regime de emprego na Con-

solidação das Leis do Trabalho. 

D) Compete à administração do S.A.A.E., admitir, mo-

vimentar, dispensar os seus empregados, de aacordo 

com as normas a serem fixadas em regimento inter-

no. 

E) Aplicam-se ao S.A.A.E., naquilo que disse respeito 

aos seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogati-

vas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que 

os serviços municipais gozem e que lhes caibam por 

Lei. 

23. Sobre a estrutura básica do Quadro de Pessoal do SAAE 

constitui-se dos seguintes grupos ocupacionais: 

I. Grupo Ocupacional de Portaria, Transportes e Con-

servação: compreende os cargos de provimento efe-

tivo a que são inerentes atividades de nível elemen-

tar, relacionadas com os serviços de zeladoria, trans-

porte e vigilância. 

II. Grupo Ocupacional de Obras, Serviços e Manuten-

ção: compreende os cargos de provimento efetivo, a 

que são inerentes atividades de nível médio, relacio-

nadas com os serviços de operação, manutenção, hi-

dráulica, canalização, eletricidade, construção, pintu-

ra, beneficiamento de madeiras, materiais de cons-

trução. 

III. Grupo Ocupacional de Apoio Técnico-

Administrativo: compreende os cargos de provimen-

to efetivo a que são inerentes atividades de nível 

médio, relacionadas com serviços de natureza admi-

nistrativa e técnica. 

IV. Grupo Ocupacional de Nível Superior: compreende 

os cargos de provimento efetivo a que são inerentes 

atividades relacionadas com os serviços de execu-

ção, estudos, pesquisas e supervisão voltadas para as 

finalidades do SAAE, e para os quais são exigidas 

habilitações legais e formação de nível superior. 

 

Estão corretos os itens: 

A) I e II, apenas;  

B) I e III, apenas; 

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, II e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

24. O S.A.A.E. será administrado por um Diretor nomeado 

pelo Prefeito Municipal, de preferência que seja formado em: 

A) Direito 

B) Farmácia 

C) Engenharia Ambiental 

D) Engenharia Civil 

E) Biólogo 

 

25. A receita do S.A.A.E. proverá de todos os recursos cita-

dos abaixo, EXCETO: 

A) taxas de água 

B) instalação 

C) multas 

D) serviços de ligação de água e esgoto 

E) apostas 

 

26. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, consiste 

em: 

A) uma empresa privada 

B) uma fundação 

C) companhia interestadual 

D) autarquia municipal 

E) instituto sem fins lucrativos 

 

27. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, sistema-

ticamente: 

A) é uma empresa que vende água para o consumidor; 

B) trata da água para o consumidor; 

C) compra a água do consumidor; 
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D) distribui gratuitamente água para o consumidor; 

E) troca água com o consumidor por outros benefícios. 

 

28. Compete à Seção de Material e Transportes executar 

todas as atividades abaixo relacionadas, quanto ao patrimônio 

do SAAE, EXCETO: 

A) Organizar e manter atualizado o Cadastro de Bens 

Móveis e Imóveis do SAAE; 

B) Manter sob sua guarda e responsabilidade as certi-

dões, escrituras, cópias de documento fiscais e de-

mais instrumentos, relativos aos bens patrimoniais 

adquiridos; 

C) Proceder ao tombamento, à incorporação e ao regis-

tro dos bens imóveis no patrimônio do SAAE; 

D) Vender os bens patrimoniais permanentes, através da 

fixação de cartazes, quando estes não estiverem mais 

prestando; 

E) Emitir termos de responsabilidade e da carga patri-

monial aos diversos Órgãos do SAAE dos bens mó-

veis colocados à disposição dos mesmos. 

 

29. Compete à Seção de Elevatórias, Redes e Ramais de Es-

gotos executar toda as atividades abaixo relacionadas, EX-

CETO: 

A) Realizar estudos e implementar processos adequados 

referentes à coleta e tratamento de esgoto; 

B) Executar atividades de instalação e manutenção de 

redes de tratamento de esgotos, de controle de veto-

res e de lançamento de efluentes; 

C) Programar periodicidade, tipo e quantidade de amos-

tra a serem efetuadas, bem como analisar resultados 

das amostras obtidas em laboratório, objetivando 

adequar o melhor desempenho da operação e trata-

mento. 

D) Implementar sistema de controle de efluentes das re-

des de esgotos, de resíduos líquidos e sólidos indus-

triais, de resíduos domiciliares, em articulação com a 

Seção de Operação e Tratamento; 

E) Efetuar análise crítica do consumo anual de água das 

unidades operacionais dos sistemas de esgotos. 

 

30. Compete à Seção de Atendimento ao Interior executar 

todas as atividades abaixo relacionadas, EXCETO: 

A) Articular-se com todos os órgãos do SAAE com vis-

tas ao desenvolvimento das atividades de ordem ad-

ministrativa e técnica; 

B) Executar serviços de captação, adução, tratamento e 

distribuição de água; 

C) Executar atividades de controle de qualidade da água 

distribuída apenas aos órgãos públcos; 

D) Executar serviços de operação e manutenção de ele-

vatórias, redes e ramais de água; 

E) Executar serviços de operação e manutenção de re-

des e ramais de esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

31. Conforme dados populacionais extraído de estudos reali-

zados pelo IBGE, no censo de 2010, Linhares apresenta uma 

população estimada em: 

A) 187.320 habitantes 

B) 241.510 habitantes 

C) 127.406 habitantes 

D) 141.306 habitantes 

E) 108.780 habitantes 

 

32. Atualmente, o Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo é o deputado: 

A) Luiz Durão (PDT) 

B) Elcio Alvares (DEM) 

C) Rodrigo Chamoun (PSB)  

D) Glauber Coelho (PR)  

E) Wanildo Sarnáglia (PTdoB) 

 

33. O Brasil deve superar o Reino Unido e se tornar a sexta 

maior economia do mundo ao fim de 2011, segundo proje-

ções do Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios 

(CEBR, na sigla em inglês) publicadas na imprensa britânica 

em 26 de dezembro de 2011. Com base nestas informações, 

assinale a alternativa que apresenta um país que apresenta um 

PIB, atualmente, menor que o Brasil. 

A) Estados Unidos 

B) Itália 

C) Alemanha 

D) Japão 

E) China  

 

34. É sabido que o Espírito Santo é um importante estado da 

Federação brasileira, principalmente, por causa da sua eco-

nomia desenvolvida. Todas as atividades econômicas do 

Estado do Espírito Santo citadas abaixo são consideradas as 

maiores do país em sua categoria, as quais injetam milhões 

aos cofres públicos, EXCETO:  

A) Atividades portuárias, de exportação e importação;  

B) Indústria de rochas ornamentais (mármore e grani-

to);  

C) Celulose, extraída dos pinheiros de eucalipto; 

D) Exploração de petróleo e gás natural (maior do país); 

E) Turismo religioso. 

 

35. No ano Passado houve um plebiscito em um Estado brasi-

leiro, o qual consultava a população sobre a divisão territorial 

em três estados. O plebiscito teve maioria contrária a divisão. 

Estamos falando de qual estado do Brasil? 

A) Tocantins 

B) Maranhão 

C) Pará 

D) Rondônia 

E) Goiás 
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36. Sobre o Art. 76 da Lei Orgânica do Município de Linha-

res são estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servi-

dores nomeados em virtude de concurso público. Ainda sobre 

este contexto, considere os itens abaixo e assinale a alternati-

va correta. 

I. A lei estabelecerá os critérios de avaliação para con-

firmação no cargo do servidor nomeado por concur-

so, antes da aquisição da estabilidade.  

II. O servidor público estável só perderá o cargo em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 

mediante processo administrativo, em que lhe seja 

assegurado ampla defesa.  

III. Invalidada por sentença judicial, a demissão do ser-

vidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocu-

pante da vaga, reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 

posto em disponibilidade.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas;  

B) II e III, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) I, II e III; 

E) I, apenas. 

 

37. Conforme o Art. 7º da Constituição Federal, são direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social, todos os itens relacionados 

abaixo, EXCETO: 

A) relação de emprego protegida contra despedida arbi-

trária ou sem justa causa, nos termos de lei comple-

mentar, que preverá indenização compensatória, 

dentre outros direitos; 

B) seguro-desemprego, em caso de desemprego invo-

luntário; 

C) fundo de garantia do tempo de serviço; 

D) piso salarial proporcional à extensão e à complexi-

dade do trabalho; 

E) remuneração do trabalho noturno similar ao diurno. 

 

38. Conforme o parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município 

de Linhares, a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a comple-

xidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. Aos servidores públicos municipais de Linhares 

aplicam-se todos os direitos abaixo, EXCETO:  

A) salário mínimo fixado em Lei Federal, com reajustes 

periódicos;  

B) redutibilidade de salário, salvo o disposto em con-

venção ou acordo coletivo;  

C) décimo terceiro salário com base na remuneração in-

tegral, ou no valor da aposentadoria;  

D) duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias, e trinta e três semanais, para os servidores 

burocráticos, e quarenta e quatro horas semanais pa-

ra os demais;  

E) salário família para seus dependentes. 

 

 

 

39. Segundo o Art. 142 da Lei Orgânica do Município de 

Linhares, a política e as ações de saneamento básico são de 

natureza pública, competindo ao Município, com a assistência 

técnica e financeira do Estado, a oferta, a execução, a manu-

tenção e o controle de qualidade dos serviços delas decorren-

tes. Todas as alternativas abaixo são garantias da política de 

saneamento básico do Município, EXCETO:  

A) Abastecimento de água em quantidade suficiente pa-

ra assegurar a adequada higiene e conforto;  

B) Abastecimento de água com qualidade compatível 

com os padrões de potabilidade;   

C) Coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resí-

duos sólidos e drenagem das águas pluviais de forma 

a preservar o equilíbrio ecológico do meio ambiente;  

D) Coleta e disposição dos esgotos sanitários, isento da 

prevenção de ações danosas à saúde;  

E) Controle de vetores, sob a ótica da proteção à saúde 

pública. 

 

40. De acordo com a Lei Municipal de Nº 1330/89, a qual 

trata do Plano de Carreira do Servidor Municipal de Linhares, 

considere os itens abaixo sobre os conceitos estabelecidos na 

citada Lei e assinale a alternativa correta.   

( 1 ) Cargo 

( 2 ) Grupo Ocupacional  

( 3 ) Carreira  

( 4 ) Classe  

( 5 ) Promoção Horizontal  

 

(   ) Um agrupamento de cargos, disposto hierarquica-

mente, de acordo com o grau de dificuldades das 

atribuições e nível das responsabilidades;  

(   ) Um conjunto de deveres, atribuições e responsabili-

dades cometidas a uma pessoa; 

(   ) Um conjunto de cargos que se referem às atividades 

correlatas ou de mesma natureza de trabalho; 

(   ) A passagem do ocupante do cargo à classe imedia-

tamente superior da mesma carreira a que pertence; 

(   ) A designação literal corresponde a cada carreira on-

de se enquadra o cargo, constituindo a linha natural 

de promoção do servidor. 

  

 

A sequência correta é: 

A) 2, 3, 1, 4, 5 

B) 5, 1, 2, 4, 3 

C) 3, 1, 2, 4, 5 

D) 5, 1, 2, 3, 4 

E) 3, 1, 2, 5, 4 

 

 




