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FISCAL 1 
 

PORTUGUÊS 
 

Texto para as questões 01 e 02 

 

Andorinha 

 

“Andorinha lá fora está dizendo: 

- Passei o dia à toa, à toa! 

Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste! 

Passei a vida à toa, à toa ... “ 
Manuel Bandeira 

 

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito 

acima podemos afirmar que o autor se revela:  

A) irresoluto e cruel 

B) frustrado e desanimado 

C) errante e sonhador 

D) irônico e oportunista 

E) desanimado e sádico 

 

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo, 

assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento 

expresso no fragmento poético acima: 

A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamen-

te”. 

B) “Vida noves fora zero”. 

C) “Vou-me embora pra Pasárgada”. 

D) “O que eu vejo é o beco”. 

E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais 

simples”. 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03. 

 
 

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”, 

é possível concluir que: 

I. Há uma inadequação sintática presente no verbo 

olhar; 

II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza 

um artifício da mídia; 

III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, se-

ria uma função conativa da linguagem. 

 

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. 

 

 

 

 

04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância no-

minal e assinale a alternativa correta. 

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.  

II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariú-

na. 

III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça. 

IV. A documentação foi anexo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado 

não deve receber o sinal indicativo de crase: 

A) Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado. 

B) Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência. 

C) Àquela hora todos já se tinham recolhido. 

D) Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana. 

E) Quero agradecer àquela moça as atenções que me 

dispensou. 

 

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95. 

 

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas 

vezes encontra-se: 

A) no infinitivo 

B) no particípio 

C) no gerúndio 

D) pretérito imperfeito 

E) presente do indicativo 

 

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta. 

Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se 

.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo. 

 

A) disposso – detivesse 

B) dispuzesse - detesse 

C) dispusesse – detivesse 

D) disposse – detesse 

E) dispusesse – detesse 

 

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conota-

tiva. 

A) ...Que se finavam de puro ciúme. 

B) ...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento... 

C) Neste ponto, afiamos os ouvidos... 

D) A lua nova é o sorriso do céu. 

E) ...O argumento pode apresentar vários sentidos. 
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09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo 

de voz reflexiva. 

A) Levaram a bola do guri. 

B) João acertou o tigre. 

C) O tigre foi abatido por João. 

D) Violentina penteou-se diante do noivo. 

E) O repórter leu a própria notícia. 

 

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das 

palavras e assinale a alternativa correta. 

I. A palavra segunda-feira é classificada como um pro-

cesso de hibridismo; 

II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação; 

III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal. 

 

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. 

 

 

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 

 

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
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INFORMÁTICA 
 

21. A combinação de teclas, pressionadas simultaneamente, 

que resultaria no comando "Imprimir", no aplicativo Micro-

soft Word 2007 seria exatamente: 

A) Ctrl + A 

B) Ctrl + F 

C) Ctrl + I 

D) Ctrl + P 

E) Ctrl + U 

 

22. O sistema "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)" é o 

protocolo padrão: 

A) para enviar e-mails através da Internet. 

B) para transmistir Mensagens de VoIP 

C) para portas de comunicação Bluetooth 

D) para enviar Arquivos com criptografia 

E) para se comunicar com impressoras via Rede. 

 

23. São itens de Hardware de um PC comum todos os itens 

abaixo, EXCETO: 

A) HD 

B) Memória RAM 

C) BIOS 

D) Boot 

E) Chip set 

 

24. A Planilha Eletrônica inclusa em um dos Pacotes de Sof-

twares da Microsoft, chamado Microsoft Office, é conhecida 

como: 

A) Calç  

B) Excel  

C) Word  

D) InfoPath  

E) Keynote 

 

25. A figura abaixo refere-se a:  

 
  

A) qualidade de impressão, melhor na opção Retrato  

B) qualidade de resolução melhorada para impressão de 

fotos  

C) orientação do papel quanto a sua posição  

D) que a impressão só pode ser feita em modo Paisa-

gem  

E) configuração da impressão em formato word. 

 

 

26. No aplicativo Bloco de Notas do Windows XP, na sua 

configuração padrão, a janela Configurar Página ativada por 

meio do menu Arquivo, conforme mostrada na figura abaixo, 

permite imprimir informações na parte superior de cada pági-

na (cabeçalho), usando as combinações de letras e caracteres. 

 
 

A combinação &f, que aparece na caixa de cabeçalho da 

figura, permite imprimir: 

A) Uma frase livre digitada no espaço reservado para 

cabeçalho. 

B) O nome do arquivo que está aberto ou a frase “Sem 

título”, caso o arquivo não tiver o nome. 

C) O nome do último arquivo salvo no Bloco de Notas. 

D) Uma frase padrão de 25 caracteres.  

E) O título do documento que está digitado na primeira 

linha do documento. 

 

27. No Aplicativo Microsoft Word 2007 é possível acessar a 

janela de Estilos, tais como Normal, Titulo 1 e Citação, pelo 

conjunto de teclas abaixo:  

A) Ctrl + E  

B) Ctrl + F  

C) Shift + S  

D) Tecla Windows + E  

E) Alt + Ctrl + Shift + S  

 

28. Todas as alternativas abaixo são funções existentes no 

Microsoft Excel 2007, EXCETO:  

A) CONT.NÚM   

B) CLRSCR 

C) SOMASE   

D) PGTO   

E) DESVPAD   

 

29. No Microsoft Word 2007, quando se salva um documento 

pela primeira vez, é exibido:  

A) Uma janela com um aviso para fechar o arquivo, que 

permite digitar um nome para o documento e especi-

ficar onde o documento será salvo;  

B) Aviso para salvar o documento, que permite digitar 

um nome para o documento e especificar onde o do-

cumento será salvo;  

C) Um documento em branco, que permite digitar um 

nome para o documento e especificar onde o docu-

mento será salvo;  

D) Uma caixa de diálogo Salvar Como, que permite di-

gitar um nome para o documento e especificar onde 

o documento será salvo; 

E) Aviso para salvar o arquivo, o qual permite digitar 

um nome para o documento sem especificar onde o 

documento será salvo. 
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30. Considere os itens abaixo sobre o sistema operacional 

Windows XP, e assinale a alternativa correta.  

I. É possível copiar um arquivo ou pasta para um dis-

quete, clicando com o botão direito do mouse no ar-

quivo ou pasta, apontando para “Enviar para” e, em 

seguida, clicando em “Disquete de 3 1/2 (A:)”.  

II. É possível restaurar um arquivo que está na “Lixei-

ra”. Caso a pasta em que o arquivo se encontrava 

originalmente não exista mais, o arquivo será restau-

rado na área de trabalho do computador.  

III. É possível excluir arquivos ou pastas arrastando-os 

para a “Lixeira”. Se você pressionar a tecla SHIFT 

enquanto arrastar, o item será excluído do computa-

dor sem ser armazenado na “Lixeira”.   

 

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. 

 

 

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 

 

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, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

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. 
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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 públicosmunicipais 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 assistên-

cia técnica e financeira do Estado, a oferta, a execução, a 

manutenção e o controle de qualidade dos serviços delas 

decorrentes. 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 

 

 

 

 




