PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de números 01 a 06 referem-se ao texto que segue.
O CONSUMO ALIENADO
O problema da sociedade de consumo é que as
necessidades são artificialmente estimuladas, sobretudo pelos
meios de comunicação de massa, levando os indivíduos a
consumirem de maneira alienada.
Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem
escolha é não consumir!
Os centros de compras se transformam em “catedrais do
consumo”, verdadeiros templos cujo apelo ao novo torna tudo
descartável e rapidamente obsoleto.
Vendem-se coisas, serviços, ideias. Basta ver como em
tempos de eleição é “vendida” a imagem de certos políticos...
A estimulação artificial das necessidades provoca
aberrações do consumo: montamos uma sala completa de som,
sem gostar de música; compramos biblioteca “a metro”, deixando
volumes “virgens” nas estantes; adquirimos quadros famosos, sem
saber apreciá-los (ou para mantê-los no cofre). A obsolescência dos
objetos, rapidamente postos “fora de moda”, exerce uma tirania
invisível, obrigando as pessoas a comprarem a televisão nova, o
refrigerador ou o carro porque o design se tornou antiquado ou
porque uma nova engenhoca se mostrou indispensável.
E, quando bebemos Coca-Cola porque “É emoção pra
valer!”, bebemos o slogan, o costume norte-americano, imitamos os
jovens cheios de vida e alegria. Com nosso paladar é que menos
bebemos...
Como o consumo alienado não é um meio, mas um fim em
si, torna-se um poço sem fundo, desejo nunca satisfeito, um sempre
querer mais. A ânsia do consumo perde toda relação com as
necessidades reais do homem, o que faz com que as pessoas
gastem sempre mais do que têm. O próprio comércio facilita tudo
isso com as prestações, cartões de crédito, liquidações e ofertas de
ocasião, “dia das mães” (...)
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à
filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993.

01. O significado de “obsoleto” no texto pode ser substituído por
qualquer uma das alternativas, exceto a:
a) antiquado.
b) arcaico.
c) atrasado.
d) moderno.
02. Conforme o texto lido, pode-se afirmar que:
a) as pessoas são mais induzidas à compra por necessidade
do que por desejo.
b) o alto consumo pode gerar sérios prejuízos ao consumidor e
ao comércio.
c) a maioria das pessoas acaba se endividando por causa do
consumismo alienado.
d) os meios de comunicação de massa não têm o poder de
influenciar as pessoas a consumirem excessivamente.
03. “Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem
escolha é não consumir!”
Assinale a opção em que o “se” funciona como partícula
apassivadora tal qual o excerto acima.
a) “Esteja-se Deus no seu céu, que nós estamos cá na terra.”
b) “Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem
dores.”
c) “Às vezes, para se ser herói, só é preciso uma boa causa.”
d) “Se inconstante te amei, que não faria eu fiel?”
04. Observe os vocábulos destacados no texto acima e assinale o
item em que a palavra não está corretamente classificada
quanto ao seu processo de formação:
a) artificialmente _ derivação sufixal
b) consumo _ derivação regressiva
c) televisão _ composição por justaposição
d) indispensável _ derivação prefixal e sufixal

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
05. A frase: “A obsolescência dos objetos, rapidamente postos “fora
de moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as pessoas a
comprarem a televisão nova (...) porque o design se tornou
antiquado (...)” estabelece uma relação de:
a) causa
b) explicação
c) finalidade
d) concessão
06. Assinale a opção em que os vocábulos sublinhados no texto
correspondem à mesma regra de acentuação.
a) rápida e comércio.
b) políticos e invisível.
c) ânsia e apreciá-los.
d) indivíduos e obsolescência.

MATEMÁTICA
07. Sendo 𝑋 = −1,1 e 𝑌 = 0,5 , 𝑋 − 𝑌 será.
a)
−1,0
b)
−1,0
c)
−1,0
d)
−1,5
08. Dadas às proposições seguintes
I.
𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 = 2𝑥 − 1
II.
𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 = 𝑥 3
III.
𝑓: −1, 0, 1, 2 ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 − 4
Podemos afirmar que:
a) Apenas I é sobrejetora
b) Apenas II é sobrejetora
c) Apenas III é sobrejetora
d) I e II são sobrejetoras
09. Um feirante comprou 50 melancias por R$ 200,00. Caso ele
venda 20 melancias com lucro de 30%, 25 com lucro de 10% e
5 pelo preço de custo, quanto por cento de lucro ele obteve na
venda de todas as melancias.
a) 13%
b) 15%
c) 17%
d) 19%
10. Para que um capital dobre no sistema de juros simples, à taxa
de 4% ao mês, será necessário quantos meses?
a) 25 meses
b) 50 meses
c) 15 meses
d) 20 meses
11. A função inversa para 𝑓 𝑥 = 2 − 6𝑥 é equivalente a:
6
a) 𝑓 −1 𝑥 =
2−𝑥
2−𝑥

b)

𝑓 −1 𝑥 = −

c)

𝑓 −1 𝑥 =

d)

𝑓 −1 𝑥 =

2−𝑥

6

6
−𝑥
6

12. Uma empresa de laticínios deseja lançar no mercado um novo
produto, que terá o formato de um prisma reto, cuja a base é um
triangulo equilátero de lado de 2cm. Sabendo que a área lateral
é de 3 cm² o volume do novo produto será de:
a) 3 cm³
b) 5 cm³
c) 8 cm³
d) 1 l

INFORMÁTICA
13. O gerenciador de boot mais tradicionalmente utilizado no Linux é o:
a) LILO
b) MRV
c) MBR
d) KERNEL
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14. A saída do sistema Linux pode ser realizada de duas formas,
usando o comando exit ou o comando logout. A diferença entre os
dois é que exit encerra o shell de comandos corrente e logout
encerra a sessão. Vale lembrar que em várias distribuições Linux,
existe já definido um atalho para o comando logout, bastando
pressionar:
a) Ctrl + e
b) Ctrl + x
c) Ctrl + l
d) Ctrl + d
15. Considerando o conceito de cookie assinale a alternativa correta:
a) Cookie é uma informação armazenada no computador do
usuário ao visitar um website.
b) Cookies podem armazenar informações tais como localização,
língua preferida ou identificação pessoal (nome, endereço, email, telefone, entre outros).
c) No Mozila Firefox, cookies não são habilitados por padrão.
d) Existem duas alternativas corretas.
16. São estratégias de segurança ao utilizar o computador.
 Instalar e manter programa de antivírus atualizado.
 Manter o Firewall sempre ativado e atualizado.
 Manter arquivos e pastas compartilhados na rede com
permissões de escrita e leitura.
Quantas afirmativas acima estão corretas:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
17. As distribuições Linux, incluindo Fedora e Ubuntu, suportam os
seguintes Ambientes de trabalho:
a) Konqueror, GNOME e KDE.
b) Nautilus, Konqueror e KDE.
c) GNOME, KDE e XFCE.
d) Dolphin, Explorer e KFCE.
18. Em um computador executando o sistema operacional Windows, é
possível listar todos os componentes de hardware instalados ao
selecionar, no “Painel de Controle”, a opção:
a) Centro de rede e compartilhamento.
b) Gerenciador de programas e recursos.
c) Gerenciador de desempenho.
d) Gerenciador de dispositivos.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
b) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a oeste com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e
Pernambuco.
c) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao leste
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a norte com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e
Pernambuco.
d) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a leste com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e
Pernambuco.
24. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é vedado ao vereador, desde a
expedição do diploma:
a) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive os demissíveis ad nutum, em pessoas jurídicas de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público.
b) Patrocinar causa em que seja interessada pessoas jurídicas de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público.
c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito
público, ou nela exercer função remunerada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
25. Não são exemplos de Despesas Correntes:
a) Pessoal e encargos
b) Juros e encargos da dívida
c) Amortização de dívidas
d) Serviços de terceiros
26. A capacidade que um determinado governo tem para formular e
implementar as suas políticas refere-se a capacidade de:
a) Governança
b) Governabilidade
c) Accountability
d) Empreender

CONHECIMENTOS GERAIS - ÁGUA BRANCA
19. Em se tratando de indicadores urbanos, qual o percentual de
cobertura de energia elétrica na cidade de Água Branca?
a) 100%.
b) 96%.
c) 87%.
d) 80%.
20. Qual a média térmica anual da cidade de Água Branca?
a) 25, 5º C.
b) 22,8º C.
c) 23,7º C.
d) 24,9º C.
21. Qual a área do município de Água Branca, de acordo com o IBGE?
a) 454,622 km2.
b) 454,602 km2.
c) 445,622 km2.
d) 454,602 km2.
22. De acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal, para ser
secretário municipal é necessário ter a idade mínima de:
a) 18 anos.
b) 20 anos.
c) 21 anos.
d) 25 anos.
23. Sobre Água Branca, assinale a alternativa CORRETA.
a) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao sul com
Mata Grande, ao norte com Delmiro Gouveia, a oeste com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e
Pernambuco.

27. Qual é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis cuja aquisição
haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior
ao valor da avaliação?
a) Concorrência.
b) Tomada de preços.
c) Leilão.
d) Convite.
28. A licitação pública não é dispensável:
a) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos
processos
licitatórios
correspondentes,
realizadas
diretamente com base no preço do dia.
b) quando a Administração Pública desconfiar que não há
concorrência verdadeira entre as empresas existentes no
mercado porque elas estão organizadas em cartel.
c) quando não acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo
para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas.
d) na contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, em consequência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido.
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29. Nas licitações públicas, a prova de regularidade para com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, é requisito da:
a) habilitação jurídica.
b) qualificação técnica.
c) qualificação econômico-financeira.
d) regularidade fiscal.
30. Unidade de arquivamento, formada por documentos diversos,
pertinentes a um determinado assunto ou pessoa:
a) Arquivo
b) Acervo
c) Arquivística
d) Nenhuma das alternativas.
31. Quanto ao gênero o que é incorreto afirmar?
a) cartográficos são documentos em formatos e dimensões
variáveis,
contendo
representações
geográficas,
arquitetônicas ou de engenharia.
b) iconográficos são documentos em suporte fílmico
resultantes da microrreprodução de imagens, mediante
utilização de técnicas específicas.
c) filmográficos são documentos em películas cinematográficas
e fitas magnéticas de imagem, conjugados ou não à trilhas
sonoras, com bitolas e dimensões variáveis, contendo
imagens em movimento.
d) Sonoros são documentos com dimensões e rotações
variáveis, contendo registro fonográfico.
32. É possível afirmar que a finalidade, como condição de validade
do ato administrativo, relaciona-se e decorre da observância
pelo Poder Público do princípio fundamental da:
a) impessoalidade.
b) moralidade.
c) legalidade.
d) eficiência.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
37. O Banco Central do Brasil, sendo autarquia de regime especial:
a) pode prover seus cargos independentemente de concurso
público.
b) é dispensado da realização de licitação para contratar obras
e serviços e para alienar bens móveis.
c) não se submete à fiscalização pelo Tribunal de Contas da
União.
d) tem dirigentes com mandato fixo e estabilidade.
38. A investidura em cargo público ocorrerá com:
a) o provimento.
b) a nomeação.
c) a posse.
d) a aprovação em concurso.
39. É certo afirmar que, se um servidor estiver no efetivo
desempenho das atribuições do cargo público ou da função de
confiança, tal situação diz respeito:
a) ao exercício.
b) à investidura.
c) ao aproveitamento.
d) N.d.a.
40. Um indivíduo exerce cargo em comissão na Administração
Pública Municipal, mas não é ocupante de cargo efetivo. Nesse
caso, a pena disciplinar de destituição de cargo em comissão
será aplicada no caso de infração sujeita às penalidades de:
a) cassação de função e suspensão.
b) suspensão e demissão.
c) exoneração e multa.
d) demissão e repreensão grave

33. Na classificação dos órgãos públicos, os Ministérios são
considerados:
a) superiores.
b) independentes.
c) subalternos.
d) autônomos.
34. No que se refere aos poderes administrativos, é certo que:
a) o termo polícia judiciária tem o mesmo significado de polícia
administrativa.
b) o poder disciplinar confunde-se com o poder hierárquico.
c) o poder discricionário não se confunde com a arbitrariedade.
d) o poder será vinculado quando o Administrador puder optar
dentro de um juízo de conveniência e oportunidade.
35. A prática de ato administrativo por agente, fora de suas
atribuições legais ou das do órgão ou pessoa jurídica a que
pertence, evidencia:
a) a ocorrência do vício de incompetência do agente, que gera
a nulidade do ato administrativo praticado.
b) a ocorrência dos vícios de incompetência e de incapacidade
do agente, que pode gerar a revogação do ato administrativo
praticado.
c) a ocorrência do vício de incapacidade do agente, que pode
gerar a nulidade do ato administrativo praticado.
d) o excesso de poder do agente, que pode gerar a
revogação do ato administrativo.
36. Os atos administrativos normativos emanados de autoridades
outras que não os Chefes do Poder Executivo, órgãos
legislativos e colegiados administrativos, para disciplinar matéria
de suas competências específicas, denominam-se:
a) deliberações.
b) resoluções.
c) decretos.
d) regimentos.
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