
                                                                                                       

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TI – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões: 1, 2, 3, 4 e 5                                         
 
   A bomba atômica 
     
A bomba atômica é triste 
Coisa mais triste não há 
Quando cai, cai sem vontade 
Vem caindo devagar 
Tão devagar vem caindo 
Que dá tempo a um passarinho 
De pousar nela e voar... 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar! 
 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar 
Mas que ao matar mata tudo 
Animal e vegetal 
Que mata a vida da terra 
E mata a vida do ar 
Mas que também mata a guerra... 
A bomba atômica que aterra! 
Pomba atômica da paz! 
 
Pomba tonta, bomba atômica 
Tristeza, consolação 
Flor puríssima do urânio 
Desabrochada no chão 
Da cor pálida do hélium 
E odor de rádium fatal 
Loelia mineral carnívora 
Radiosa rosa radical 
 
Nunca mais, oh bomba atômica 
Nunca, em tempo algum, jamais 
Seja preciso que mates 
Onde houver morte demais: 
Fique apenas a tua imagem 
Aterradora miragem 
Sobre as grandes catedrais: 
Guardiã de uma nova era 
Arcanjo insigne da paz! 
 
(Vinicius de Morais, O encontro do cotidiano, in: 
OBRA POÉTICA. Rio de Janeiro) 
 

QUESTÃO 1 
 
Após analisar as alternativas a respeito do texto 
A BOMBA ATÔMICA, marque a incorreta: 
a) No poema, percebe-se a personificação da 
bomba atômica pelo poeta, em alguns versos. 
b) A bomba atômica mata somente animal, 
vegetal, a vida da terra, a vida do ar. 
c) Na última estrofe do poema, o poeta 
manifesta um desejo em relação à bomba 
atômica. 
d) Para o poeta a bomba atômica tem um papel 
diferente daquele que grande parte das pessoas 
confere a ela. 
e) O poeta tem uma visão contraditória em 
relação à bomba. 
 
QUESTÃO 2 
 
“ A bomba atômica é triste 
   Coisa mais triste não há 
   Quando cai, cai sem vontade 
   Vem caindo devagar”. 
 
Assinale a única alternativa cuja palavra não 
pode substituir a que está sublinhada na 
estrofe, pois expressa uma relação semântica 
diferente: 
a) Assim que 
b) Logo que 
c) Desde que 
d) Embora 
e) Mal 
 
QUESTÃO 3 
 
“Pomba tonta, bomba atômica 
  Flor puríssima de urânio” 
 
Nos versos acima, há uma figura de linguagem 
que é denominada: 
a) hipérbole 
b) antítese 
c) eufemismo 
d) pleonasmo 
e) metáfora 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
TI – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 2 de 9 
 

QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa que contém vocábulos 
retirados do texto e que são acentuados 
conforme a mesma regra de acentuação gráfica: 
a) também / puríssima / atômica / atônita 
b) puríssima / pálida / atônita / atômica 
c) rádium / urânio / pálida / também 
d) há / dá / hélium / rádium 
e) atônita / rádium / urânio / também 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que o par de palavras 
não constitui sinônimos: 
a) insigne / notável 
b) atônita / cruel 
c) aterradora / assustadora 
d) radiosa / resplandecente 
e) consolação / conforto 
 
QUESTÃO 6 
 
Só há uma alternativa cuja pontuação está 
incorreta. Marque-a: 
a) Não fui convidada para a reunião, mas eu 
vim, chefe. 
b) “Quando você me ouvir cantar, 
      Venha, não creia, eu não corro perigo”.    
      (Caetano Veloso) 
c) “Não comas, que o tempo é chegado”.  
      (José Saramago) 
d) Parecia que íamos ter uma noite bastante 
enluarada. 
e) Estamos aqui queridos amigos; não fiquem 
pois tristes. 
 
QUESTÃO 7 
 
Devem haver medidas de combate à dengue. (  ) 
Crê-se nas pessoas idôneas. (  ) 
“No céu, anunciava-se as trovoadas de verão”.   
(  ) 
Já faziam três semanas que ela nos aguardava.   
(  ) 
Qual de vocês solucionará o caso em questão?   
(  ) 

Ponha C ou I nos parênteses conforme a 
concordância verbal de cada frase esteja 
CORRETA ou INCORRETA. A seguir, marque a 
sequência correta: 

a) I, C, I, I, C 
b) C, I, I, C, I 
c) I, C, C, C, C 
d) I, I, C, C, I 
e) C, C, C, I, I 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o significado do 
prefixo em destaque e que entra na formação 
das palavras está incorreta: 
a) justapor (justa) posição interior 
b) desfazer (des) ação contrária 
c) inativo (in) negação 
d) decrescer (de) movimento de cima para baixo 
e) perímetro (peri) movimento em torno. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
devem ser preenchidas com a(s) letra (s) dos 
parênteses. 
a) agili__ar / inutili __ar / parali__ação / 
desli__e (Z) 
b) en__iqueirar / in__ação / fei__e / debo__e 
(CH) 
c) aneste__iar / fri__ar / ali__amento / bi__ar 
(S) 
d) arran__e / en__eitado / mar__eat / 
enri__ecer (J) 
e) ab__lir / eng__lir / mag__ar / b__rb__lhar (O) 
 
QUESTÃO 10 
 
   “DENGUE: 
    DÁ PARA EVITAR? 
    Enquanto a vacina não vem, prevenção 
    contra o mosquito ainda é a melhor 
    maneira de enfrentar o problema”. 
 
(VEJA – edição 2253 – ano 45 – nº 4                     
25 de janeiro de 2012) 
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No texto acima, predomina uma das funções da 
linguagem, que consta numa das alternativas 
abaixo. Após identificá-la, marque essa 
alternativa: 
 
a) emotiva 
b) poética 
c) fática 
d) metalinguística 
e) referencial 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
A diretora da ASCONPREV quer escolher o 
horário de natação de sua filha. Ela quer que sua 
filha tenha aulas duas por semana, uma de 
manhã e a outra de tarde, não sendo no mesmo 
dia nem em dias seguidos. De manhã, há aulas  
de natação segunda - feira a sábado, às 9 h, às 
10 h e às 11 h e de tarde, de segunda-feira a 
sexta-feira, às 17 h e às 18 h. De quantas 
maneiras distintas pode a diretora da 
ASCONPREV pode escolher o horário de  aulas 
de sua filha? 
a) 90 maneiras 
b) 92 maneiras 
c) 94 maneiras 
d) 96 maneiras 
e) 98 maneiras 
 
QUESTÃO 12 
 

Seja a matriz 2 2A  = 
11 12

21 22

a a

a a

 
 
 

 onde ija  

representa os elementos da matriz definida por 
22 4   

6 2   

  

ij

ij

ij

a i j se i j

a i j se i j

a i j se i j

   


  


  

  

Qual é o valor do determinante da matriz A? 
a) 12 
b) 34 
c) 36 
d) 40 
e) 42  

QUESTÃO 13 
 
A diretora da ASCONPREV distribuiu R$ 1.000,00 
reais entre os seus funcionários: Pablo, João e 
Cristiano da seguinte maneira: deu, 
sucessivamente, 1 real a Pablo, 2 reais a João, 3 
reais a Cristiano, 4 reais a Pablo, 5 reais a João, 
etc. quanto que o João recebeu no total. Adote: 

 
 
a) 354 
b) 345 
c) 433 
d) 334 
e) 554 
 
QUESTÃO 14 
 
Em um grupo de 500 contadores, 80 trabalham 
com imposto de renda, 150 trabalham com 
contabilidade comercial e 10 trabalham com 
imposto de renda e contabilidade comercial. Se 
um contador é escolhido ao acaso. Qual é a 
probabilidade que o mesmo trabalhe com 
imposto de renda ou contabilidade comercial? 
 

a) 
11

25
   

b) 
10

25
 

c) 
9

25
 

d) 
8

25
 

e)  
7

25
 

 
QUESTÃO 15 
 
Dona Maria vai a uma fonte que tem três 
torneiras, encher os seus dez garrafões. Um dos 
garrafões demora um minuto para encher, 
outro dois minutos, outro três minutos e assim 
por diante. Como Dona Maria deverá distribuir 
os garrafões pelas torneiras de modo a gastar o 
menor tempo possível. Qual é esse tempo? 
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a) 12 minutos 
b) 19 minutos  
c) 22 minutos 
d) 25 minutos 
e) 31 minutos 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, 
afirmou que o governo deverá conceder ao 
setor privado a construção de três novos 
aeroportos, em Porto Alegre, Recife e Salvador. 
Segundo o executivo, os aeroportos existentes 
nessas cidades terão sua capacidade máxima 
atingida em dez anos. Ele afirmou também que 
a partir de 2030, São Paulo precisará de um 
novo aeroporto, mesmo após as concessões de 
Guarulhos e Viracopos. (Fonte: Redação do 
DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR - 01/03/2012 
| 15h12 | Aviação). 
 
Recentemente o governo privatizou três 
aeroportos no Brasil. Os aeroportos privatizados 
são dos seguintes Estados: 
a) Pernambuco, Bahia e Ceará; 
b) São Paulo, Bahia e Pernambuco; 
c) Rio de Janeiro, Mato Groso e Goiás; 
d) São Paulo, Brasília e Minas Gerais; 
e) Pará, São Paulo e Santa Catarina. 
 
QUESTÃO 17 
 
“A nossa ideia é imediatamente, já, chamar 

arquitetos para fazer desenhos, inclusive um 

desenho mais novo. Não estou dizendo que é 

por isso que aconteceu o incêndio, mas, 

obviamente, a base começou há 30 anos, então, 

ali ela foi agregando um pedaço ou outro. Agora 

já podemos pensar numa coisa para o futuro, 

digamos, de maneira mais completa, mais 

orgânica”, disse Amorim. (Fonte: 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?N

oticia=396730). 

Celso Amorim é o atual ministro da defesa e 

este depoimento acima se refere a uma 

importante base de pesquisa que foi 70% 

destruído por um incêndio. Essa base de 

Pesquisa fica em: 

a) Ilha Galápagos; 

b) Pólo Norte; 

c) Guantánamo 

d) Fernando de Noronha; 

e) Antártica. 

 

QUESTÃO 18 
 
ARGENTINA SOBE O TOM E ACUSA BRITÂNICOS 
DE 'MILITARIZAR' ATLÂNTICO SUL.  
(BBC Brasil – 07/02/2012).  
 
A manchete acima se refere a que episódio? 
a) Reclamação da presidenta Cristina Kirchner 
sobre decisão do primeiro-ministro britânico, 
David Cameron, de enviar um navio de guerra 
ao arquipélago das ilhas Malvinas; 
b) Chegada do herdeiro do trono inglês príncipe 
William às ilhas Malvinas; 
c) Solicitação da presidenta Cristina Kirchner aos 
empresários para não importar produtos 
ingleses; 
d) Isolamentos dos ilhéus através de cortes de 
vôos entre Buenos Aires e as ilhas Malvinas; 
e) Insatisfação por causa da atividade de 
prospecção de Petróleo na ilha. 
 
QUESTÃO 19 
 
No ano de 2012 completam vinte anos de um 
importante evento sobre o meio ambiente 
realizado no Brasil: A ECO 92. Nesse ano a ONU 
– Organização das Nações Unidas está 
organizando no Brasil outro evento para discutir 
as questões do meio ambiente. Esse evento está 
sendo chamado de: 
a) Eco 2012; 
b) Protocolo de Kioto; 
c) Fórum Social Mundial 
d) Rio +20 
e) Eco 9Minis. 
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QUESTÃO 20 
 
“Os representantes de 70 países reunidos em 
um encontro na Tunísia condenaram, ontem, o 
regime do ditador Bashar al Assad, e pediram 
uma solução política para a crise e a violência 
que acometem o país.  As autoridades ainda 
afirmaram que pretendem fazer uma "tsunami" 
de pressões para tentar diminuir o apoio interno 
a Assad. O grupo também pede a entrada da 
missão conjunta de observadores da Liga Árabe 
e da Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
criação de uma força de paz com membros das 
duas organizações.” (Fonte: 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp
?codigo=1108301). 
O pais que Bashar Al Assad governa é: 
a) Síria; 
b) Egito; 
c) Líbia; 
d) Israel; 
e) Palestina. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
No Microsoft Word 2007 em português 
(configuração padrão), o atalho usado para criar 
um arquivo novo é: 
a) CTRL+N. 
b) CTRL+O. 
c) CTRL+A. 
d) CTRL+B. 
e)CTRL+V.  
 
QUESTÃO 22 
 
A figura abaixo é parte de uma planilha do 
Microsoft Excel versão 2007 (configuração 
padrão). Na célula A8 será digitado 
=CONT.SE(A2:A5;A2), qual será o valor 
apresentado nessa célula após teclar ENTER? 
 

 
 
a) 2. 
b) 4. 
c) 32. 
d) 118. 
e) 129 
 
QUESTÃO 23 
 
Em bancos de dados relacionais, qual das 
alternativas abaixo melhor define uma CHAVE 
PRIMÁRIA? 
a) É o código de acesso que somente o 
desenvolvedor do banco de dados possui, e é 
utilizada, principalmente, para fazer o acesso a 
campos restritos do banco de dados para 
realizar as correções e alterações necessárias. 
b) Refere-se a uma tabela específica do banco 
de dados onde são armazenadas as 
configurações de segurança e acesso restrito ao 
banco de dados. 
c) É o primeiro registro adicionado a cada uma 
das tabelas, esse registro, automaticamente, 
recebe essa definição e será o índice de relação 
das tabelas. 
d) Refere-se aos conjuntos de um ou mais 
campos cujos valores nunca se repetem, 
considerando a combinação que a define. E 
podem ser usadas como um índice para os 
demais campos da tabela do banco de dados. 
e) É utilizada, no processo de desenvolvimento 
de sistemas, para retratar e analisar as relações 
entre Funcionalidades e Entidades dentro de um 
escopo de negócio ou sistema de informação. 
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QUESTÃO 24 
 
No Windows 7 (configuração padrão) em 
português, um caminho para acessar o comando 
“criar ponto de restauração” é:  
 
a) Clicar no Botão Windows, em seguida clicar 
em Computador, escolher a opção 
Propriedades. Depois, clicar em Proteção do 
Sistema. Finalmente pressionar o botão Criar. 
b) Clicar no Botão Windows e, clicar com o 
botão direito do mouse, em Computador, 
escolher a opção Proteção do Sistema. 
Finalmente pressionar o botão Criar. 
c) Clicar no Botão Windows e, clicar com o 
botão direito do mouse, em Computador, 
escolher a opção Propriedades. Depois, clicar 
em Restauração do Sistema. Finalmente 
pressionar o botão Criar. 
d) Clicar no Botão Windows, em seguida clicar 
em Computador, escolher a opção 
Propriedades. Depois, clicar em Restauração do 
Sistema. Finalmente pressionar o botão Criar. 
e) Clicar no Botão Windows e, clicar com o 
botão direito do mouse, em Computador, 
escolher a opção Propriedades. Depois, clicar 
em Proteção do Sistema. Finalmente pressionar 
o botão Criar. 
 
QUESTÃO 25 
 
No Linux, o comando mkdir é utilizado para a 
manipulação de diretórios, especificamente 
para:  
a) excluir um diretório e todo o seu conteúdo. 
b) excluir um diretório (se estiver vazio). 
c) criar novos diretórios. 
d) voltar ao último diretório acessado 
e) entrar num diretório. 
 
QUESTÃO 26 
 
No Microsoft Word 2007 em português 
(configuração padrão), para que, em um mesmo 
documento, exista uma determinada página 
com orientação Retrato, e a página seguinte 
possua orientação Paisagem, devemos criar 
entre elas uma quebra de: 

a) página. 
b) orientação. 
c) seção. 
d) formatação. 
e) coluna. 
 
QUESTÃO 27 
 
Qual das alternativas abaixo NÃO é um formato 
de sistemas de arquivos? 
a) FAT-16. 
b) FAT32. 
c) exFAT. 
d) NTFS. 
e) DHCP. 
 
QUESTÃO 28 
 
Considerando-se o Windows 7 (configuração 
padrão) em português. No Windows Explorer 
para exibir as extensões dos arquivos devemos: 
 
a) acessar o menu Ferramentas, clicar em 
Opções de pastas, depois clicar na guia Modo 
de exibição e então desmarcar Ocultas as 
extensões dos tipos de arquivos conhecidos. 
b) acessar o menu Ferramentas, clicar em Modo 
de exibição e então desmarcar Ocultas as 
extensões dos tipos de arquivos conhecidos. 
c) acessar o menu Exibir, clicar em Opções de 
pastas, depois clicar na guia Modo de exibição e 
então desmarcar Ocultas as extensões dos tipos 
de arquivos conhecidos. 
d) acessar o menu Exibir, clicar em Modo de 
exibição e então desmarcar Ocultas as 
extensões dos tipos de arquivos conhecidos. 
e) acessar o menu Exibir, clicar em Opções de 
pastas e então desmarcar Ocultas as extensões 
dos tipos de arquivos conhecidos. 
 
QUESTÃO 29 
 
O Microsoft Excel (considere a versão 2007 em 
sua configuração padrão) é muito utilizado 
devido a sua facilidade de uso. Uma delas é 
permitir que uma fórmula possa ser escrita 
apenas uma vez e copiada para outras células da 
planilha, alterando as referências de célula 
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contidas na fórmula. Qual das alternativas 
apresenta uma fórmula que deverá ser escrita 
em “C6” para calcular o “valor com desconto” e 
que poderá ser copiada corretamente para o 
intervalo de células “C7” à “C10”, da figura a 
seguir: 
 

 
 
a) =B6-B6*C3. 
b) =B6-B6*$C3. 
c) =B6-B6*C3$. 
d) =B6-B6*$C3$. 
e) =B6-B6*C$3. 
 
QUESTÃO 30 
 
Num documento com 800 páginas, é preciso 
imprimir as páginas 1, 8, 15 e as páginas que 
estão no intervalo entre 200 e 650. Que 
informação deve ser passada na opção 
“Intervalo de Páginas” da janela Imprimir, para 
que sejam impressas as páginas indicadas 
acima, de uma só vez? 
a) 1,8,15,200...650 
b) 1;8;15;200-650 
c) 1,8,15 e 200 até 650 
d) 1;8;15;200 até 650 
e) 1,8,15,200-650 
 
QUESTÃO 31 
 
Analise as seguintes questões: 
 
I. FTP (File Transfer Protocol) é um serviço da 
Internet para a transferência de arquivos. 
II. O touchpad é um dispositivo de entrada, em 
forma de pequena superfície sensível ao toque, 
utilizado para mover o cursor na tela, emitir 
comandos e selecionar ícones e menus. 

III. A Internet faz uso do protocolo de 
comunicação HTTP, enquanto a Intranet utiliza o 
protocolo HTTPS. 
IV. Uma intranet é uma rede de computadores 
privada que assenta sobre a suite de protocolos 
da Internet. 
 
Marque a alternativa correta: 
a) I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II, e III estão corretas. 
e) Apenas II, e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 32 
 
Assinale a única alternativa correta: 
a) Em um e-mail o campo CCo é utilizado para 
não revelar o destinatário que receberá uma 
cópia. 
b) No ato de enviar um e-mail o campo 
ASSUNTO não pode ser omitido. 
c) Para que se possa enviar um e-mail o 
destinatário deverá estar previamente 
cadastrado. 
d) Os webmails atuais ainda não aceitam a 
inserção de mais de um endereço eletrônico no 
campo “PARA”, então, deve-se usar o campo 
“COM CÓPIA PARA”. 
e) Em todos os webmails é possível solicitar a 
confirmação de recebimento do e-mail enviado. 
 
QUESTÃO 33 
 
Considerando-se o Windows 7 (configuração 

padrão) em português. O ícone  do painel 
de controle é responsável pelo acesso a(o): 
a) Grupo Doméstico. 
b) Central de Rede e Compartilhamento. 
c) Opções de Vídeo. 
d) Recuperação. 
e) Opções da Internet. 
 
QUESTÃO 34 
 
Analise as afirmações abaixo: 
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I. Ao esvaziar a lixeira do windows não será mais 
possível recuperar os arquivos que haviam sido 
deletados. 
II. É possível realizar o backup dos arquivos do 
usuário, porém não é possível fazer o backup do 
sistema operacional. 
III. No windows 7 é possível fazer a gravação de 
dados em CDs e DVDs utilizando o windows 
explorer, sem a necessidade de um programa 
específico de gravação. 
IV. Um computador com acesso a internet pode 
ser usado para enviar spam, lançar ataques na 
internet e propagar infecções, sem que o dono 
do computador saiba de tal atividade. 
 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas III e IV são verdadeiras. 
e) Apenas I e IV são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 35 
 
A criptografia utilizada na segurança de 
informações é definida como: 
a) uma técnica de auditoria de sistemas. 
b) uma barreira de proteção contra a invasão de 
hackers nos sistemas que funcionam em cima da 
Internet. 
c) uma linguagem de programação para Internet 
que favorece a segurança. 
d) uma forma de codificação por meio de 
algoritmos que favorece a segurança. 
e) uma compactação de arquivos para 
transferência via internet. 
 
 
QUESTÃO 36 
 
Em se tratando de relações interpessoais 
podemos afirmar que Os líderes precisam 
conhecer os membros de suas equipes e 
desenvolver a coragem de intervir com 
sinceridade, firmeza e clareza. Para que isso 
ocorra, são ofertados uma série de 
comportamentos a serem adotados pelo grupo. 
Dentre as opções a seguir, assinale a opção que 

não integra o rol comportamental para um líder 
obtenha o sucesso de seu grupo: 
a) Respeitar o próximo como ser humano; 
b) Evitar cortar a palavra a quem fala, esperar 
sua vez; 
c) Controlar as suas reações agressivas, evitando 
ser indelicado ou irônico; 
d) Evitar o “pular” por cima de seu chefe 
imediato; 
e) Sempre que possível expor suas qualidades 
pessoais objetivando captar a atenção dos 
superiores e obter condição de prestígio; 
 
QUESTÃO 37 
 
O nome do Município de Lagoa Grande surgiu a 
partir de uma lagoa de água doce da qual todos 
os habitantes dessa localidade se abasteciam. 
Daí surgiu o nome de Lagoa Grande, esta se 
emancipou no dia 16 de junho de 1995 (...) Por 
se desenvolver com um grande potencial 
econômico, destaca-se pela irrigação do Rio São 
Francisco e tem como atividade principal a 
fruticultura(especialmente uvas), sendo a 
principal fonte de renda; além da vinicultura. 
Suas uvas e vinhos são exportados para vários 
países, onde já ganharam vários prêmios. 
(Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre). 
Considerando a emancipação de Lagoa Grande, 
de qual Município esta foi desmembrada: 
a) Petrolina - PE; 
b) Santa Cruz – PE; 
c) Santa Maria da Boa Vista – PE; 
d) Ouricuri – PE; 
e) Izacolândia - PE 
 
QUESTÃO 38 
 
Considerando o conceito de cidadania e seus 
fundamentos, julgue os itens a seguir: 
 
I - é o conjunto de direitos e deveres ao qual um 
indivíduo está sujeito em relação à sociedade 
em que vive; 
II – é um status conferido para alguns cidadãos 
que possuam um nível de escolaridade mínimo; 
III – A nacionalidade é pressuposto da cidadania 
– vez que, ser nacional de um Estado é condição 
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primordial para o exercício dos direitos políticos; 
IV - o direito à liberdade de expressão, o direito 
de organizar e participar de associações 
comunitárias, sindicatos trabalhistas e partidos 
políticos, o direito a um salário justo, a uma 
renda mínima e a condições para sobreviver, o 
direito a um pedaço de terra para plantar e 
colher, o direito de votar e ser votado, são 
algumas formas garantidas pelo Estado para o 
exercício da Cidadania; 
V- Os direitos políticos são regulados no Brasil 
pela Constituição Federal em seu artigo 14; 
 
Analisando as assertivas acima, podemos 
afirmar: 
a) As assertivas I; II e III estão corretas; 
b) As assertivas I, II e IV estão corretas; 
c) Todas as assertivas estão corretas; 
d) As assertivas I, II e V estão corretas; 
e) As assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
 
QUESTÃO 39 
 
Considerando os direitos e deveres dos 
servidores públicos em geral, podemos 
AFIRMAR que: 
a) A Responsabilidade Civil do servidor público 
consiste no dever do referido ser obrigado a 
reparar o dano causado à administração pública 
ou a terceiro, em decorrência de sua conduta 
dolosa ou culposa, praticada de forma omissiva 
ou comissiva. Essa responsabilidade é objetiva, 
igual a da administração. 
b) O servidor pode ser responsabilizado, pela 
prática de ato ilícito, nas esferas administrativa, 
civil ou penal. A administração pode aplicar a 
sanção de forma cumulativa (o mesmo ato pode 
ser punido por um sanção civil, penal e 
administrativa). 
c) Responsabilidade penal – decorre da conduta 
ilícita praticada pelo servidor público 
independente da lei penal tipificar como 
infração penal.  
d) Responsabilidade administrativa – quando o 
servidor pratica um ilícito administrativo, bem 
como o desatendimento de deveres funcionais. 
Essas práticas ilícitas poderão redundar na 
responsabilidade administrativa do servidor que 

sendo culpado, será punido, não importando se 
houve prévia apuração por meio de sindicância 
e processo administrativo; 
e) Em nenhuma hipótese de responsabilidade 
administrativa poderá haver a punição de 
demissão. 
 
QUESTÃO 40 
 
Podemos afirmar que a administração pública 
deve atender da melhor maneira possível seus 
usuários, mantendo a qualidade no 
atendimento ao público. Utilizando os dizeres 
do Ilustre Ministro Aposentado do STF, Eros 
Grau “toda ação administrava deve ser 
orientada para concretização material e efetiva 
da finalidade posta pela lei, segundo os cânones 
jurídico-administrativo”.  
Nessa dicção, o princípio constitucional que 
prima pela qualidade no atendimento e na 
eficaz prestação do serviço é: 
a) Moralidade 
b) Impessoalidade; 
c) Lisura; 
d) Publicidade; 
e) Eficiência. 
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