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Leia atentamente o texto e responda às questões 1 a 4. 
 

TECNOLOGIA 
Cidade de 7.500 habitantes disponibiliza rede gratuita à 
população e muda hábitos de compra e comportamento 

 
ACESSO À INTERNET LEVA SUD MENNUCCI AO MUNDO 

 

A cidade tecnológica do futuro, toda interligada pela 
internet sem fio e gratuita, onde qualquer cidadão pode sentar na 
praça, abrir um notebook e já começar a navegar na rede, fica a 600 
km de São Paulo, no noroeste do Estado. E não tem shopping 
center, nem comércio variado – qualquer compra mais "sofisticada" 
precisa ser feita em outras cidades e atualmente é feita em grande 
parte por encomenda via internet –, nem notebooks, na verdade. 

O município é Sud Mennucci, nomeado em homenagem 
ao jornalista homônimo. A cidade tem 7.500 habitantes, um 
orçamento anual de R$ 11,5 milhões e um sistema de acesso à 
Internet semelhante ao que está instalado em partes de cidades 
como Amsterdã (Holanda), Taipé (Taiwan) e Filadélfia (EUA). 
Qualquer um de seus moradores que tenha um computador com 
uma placa wireless (que permite a conexão sem fio) ou uma antena 
pode se conectar à Internet em alta velocidade e gratuitamente, 
vencendo pela via virtual as estradas esburacadas que dão acesso 
às cidades vizinhas e ao resto do mundo. 

Além das antenas visíveis nos telhados das casas, a maior 
mudança verificada na cidade com a popularização da Internet – 
anteriormente em conexão discada via interurbano, atualmente em 
transmissão gratuita via rádio – foi no comércio. O correio local, com 
seus três funcionários, é o símbolo da abertura da cidade para o 
resto do mundo – passou a receber quase diariamente encomendas 
compradas pela internet, entregues até mesmo em fazendas da 
zona rural da cidade. [...] 

Se por um lado Sud Mennucci tem o que é possivelmente 
o mais avançado sistemas de Internet sem fio gratuita do país, por 
outro não tem nem loja de produtos de informática; a prefeitura, que 
é o provedor local, não tem um site oficial, e, das cerca de 2.000 
casas da cidade, só 107 estão ligadas ao servidor da prefeitura. 

Mas as mudanças de comportamento graças ao advento 
da Internet de alta velocidade gratuita já atingem muito mais 
pessoas do que apenas as que têm conexão em casa. Elizabeth 
Mesquita, coordenadora da biblioteca municipal, único lugar que 
possui computadores acessíveis a toda a população, explica que, 
desde que eles foram instalados, a frequência aumentou em 50%. 

Muitos usuários utilizaram o acesso da biblioteca para se 
inscrever no Prouni (Programa Universidade para Todos), que 
concede bolsas em instituições particulares de ensino superior a 
alunos de baixa renda, mas o aumento da frequência se refletiu 
também no crescimento da retirada de livros – de uma média de 10 
por dia para 25 por dia. [...] 
CANÔNICO, Marco Aurélio. Acesso à Internet leva Sud Mennucci ao mundo. Folha de S. Paulo, 

06 fev. 2005. Dinheiro, p. B6. Folha Press. 

01. O texto 
a) relata a eficiência da rede gratuita à população por 

conseguir modificar seus hábitos comportamentais. 
b) informa que existe no Brasil uma cidade totalmente 

interligada à Internet sem fio e que esse serviço é grátis e 
acessível a toda a população, como já ocorre em outros 
países. 

c) retrata a importância da Internet no processo de 
desenvolvimento populacional, dando espaço para que 
qualquer um possa expor a sua opinião. 

d) lamenta que a rede gratuita só tenha chegado agora até Sud 
Mennucci, pois todo cidadão brasileiro tem direito a usufruir 
da tecnologia que promove pessoas em todo o mundo. 

 
02. A opção em que não há correspondência entre a palavra 

destacada e a classe gramatical a ela atribuída é: 
a) “...toda interligada pela internet sem fio e gratuita...” – 

preposição. 
b) “...um orçamento anual de R$ 11,5 milhões...” – artigo. 
c) “   as estradas esburacadas que dão acesso às cidades 

vizinhas...” – conjunção. 
d) “...muito mais pessoas do que apenas as que têm conexão 

em casa.” – pronome. 
 

03. 
“Se por um lado Sud Mennucci tem o que é possivelmente o 
mais avançado sistemas de Internet sem fio gratuita do país, por 
outro não tem nem loja de produtos de informática; a prefeitura, 
que é o provedor local, não tem um site oficial, e, das cerca de 
2.000 casas da cidade, só 107 estão ligadas ao servidor da 
prefeitura.” 
 
O vocábulo em destaque se classifica gramaticalmente como: 
a) Pronome demonstrativo 
b) Artigo definido 
c) Preposição 
d) Pronome indefinido 

 
04. Todos os termos destacados exprimem circunstâncias de tempo, 

exceto: 
a) “...atualmente é feita em grande parte por encomenda via 

internet...” 
b) “Se por um lado Sud Mennucci tem o que é possivelmente 

o mais avançado” 
c) “...anteriormente em conexão discada via interurbano...” 
d) “...passou a receber quase diariamente encomendas 

compradas pela internet...” 
 
05. O substantivo abstrato derivado do verbo apresentado NÃO é 

grafado com o mesmo fonema consonantal dos demais em: 
a) agredir _ agre___ão. 
b) discutir _ discu____ão. 
c) curtir _ curti____ão. 
d) intrometer _ intromi____ão. 

 
06. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na 

frase: 
a) Quando eles proporem o acordo que tanto aguardamos, é 

necessário pô-lo em prática. 
b) À vista de tão bonita imagem, ficou parado, a espera de uma 

oportunidade para expressar-se. 
c) Caminhamos todos os dias por essa alameda arborizada 

aqui, e este exercício no faz bem. 
d) Tinha esperanças de que o mensageiro trouxesse 

brevemente as notícias de que mais precisava. 
 

 

 
07. Seja R uma relação de E em F, sendo E = {3, 6, 10, 11} e           

F = {2, 3, 4, 5}, definida por x é o dobro de y, os elementos de R 
são: 
a) { (2,4) , (3,6) , (5,10) } 
b) { (3,6) , (5,10) } 
c) { (6,3) , (10,5) } 
d) { (6,12) , (5,10) } 

 
08. Dados os conjuntos A = {1, 2, 5, 6, 9, 10} e B = {3, 4, 7, 8} 

podemos afirmar que: 
a) O conjunto A é estritamente maior que o conjunto B. 
b) Os dois conjuntos são disjuntos. 
c) A reunião de A com B é um conjunto vazio. 
d) B é um subconjunto de A. 

 
09. Determinar x e y de modo que (x + 2, 3 – y) = (y + 1, 2 + 3x): 

a) x = 0, y = 1 
b) x = 0, y = -1 
c) x = -1, y = 0 
d) x = -1, y = 1 

 
10. Em um quadrilátero, sabe-se que a medida de seus ângulos são 

x, y, z e w. Se x + y = 𝟏𝟓𝟎𝟎, 3x = 7y e y – z = 𝟐𝟐𝟎, então w – z 
vale: 
a) 1540 

b) 1640 

c) 1730 

d) 1870 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 
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11. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos 
acrescido da soma das medidas dos ângulos externos seja igual 
a 2.3400. Assinale a alternativa que indica o número de 
diagonais desse polígono. 
a) 450 
b) 900 
c) 750  
d)   650 

 

12. Um cubo de 80cm de aresta tem água até a metade. Quantos 
litros de água há nele? 
a) 256l 
b) 512l 
c) 256.000l 
d) 512.000l 

 

 

13. O backup que copia somente os arquivos criados ou alterados 
desde o último backup normal ou incremental e os marca como 
arquivos que passaram por backup, desmarcando o atributo de 
arquivo, é o backup: 
a) normal. 
b) diferencial. 
c) incremental. 
d) estratégico. 

 
14. Criptografia simétrica é um método de codificação que utiliza 

a) uma chave pública e uma chave privada para encriptar e 
decodificar a mesma mensagem. 

b) duas chaves privadas para encriptar e decodificar a mesma 
mensagem. 

c) uma só chave para encriptar e decodificar a mesma 
mensagem. 

d) uma chave pública e duas chaves privadas para encriptar e 
decodificar a mesma mensagem. 

 
15. Para executar tarefas comuns, que não exijam privilégios de 

administrador, é uma boa prática de segurança não utilizar um 
usuário que possua tais privilégios, uma vez que: 
a) um código malicioso pode ganhar os privilégios do usuário 

autenticado. 
b) cavalos de troia só atacam máquinas autenticadas com 

administrador do sistema. 
c) programas antivírus só podem ser atualizados por usuários 

sem privilégios de administrador. 
d) usuários sem privilégio de administrador são imunes a 

código malicioso. 
 

16. É um método matemático que garante a integridade dos dados 
durante uma transferência qualquer. 
a) Certificação digital 
b) Hash 
c) Criptografia 
d) N.d.a. 

 

17. O recurso que permite definir efeitos de entrada para cada slide, 
quando na execução da apresentação dos slides, é: 
a) Animação personalizada 
b) Layout 
c) Estilos e formatação 
d) Transição de slides 

 

18. No BROffice Impress o modo "Folheto" permite: 
a) escolher a maneira como vários slides serão impressos em 

uma página. 
b) ocultar alguns slides durante a apresentação. 
c) ocultar alguns slides durante a impressão. 
d) inserir observações nos slides que serão impressos. 

 

 

19. Quais as principais rodovias de acesso a cidade de Joaquim 
Gomes? 
a) AL 220 e BR 316. 
b) BR 101 e AL 115. 
c) BR 316 e BR 101. 
d) AL 101 e BR 101. 

20. Faz limitação com o município de Joaquim Gomes. 
a) União dos Palmares. 
b) Maceió. 
c) Barra de Santo Antônio. 
d) Junqueiro. 

 
21. Atualmente, qual o número de vereadores do município de 

Joaquim Gomes? 
a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
d) 15. 

 
22. Cabe a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, exceto: 

a) Sistema tributário municipal. 
b) Criação, transformação, extinção de cargos, empregos e 

funções públicas. 
c) Criar e regulamentar o instituto de previdência dos 

vereadores. 
d) Bens de domínios públicos. 

 
23. Qual a idade mínima para ser secretário municipal, nos termos 

da Lei Orgânica do Município? 
a) 18 anos. 
b) 20 anos. 
c) 21 anos. 
d) 25 anos. 

 

24. Em se tratando de receitas repartidas, qual o percentual 
pertencente ao município no que diz respeito ao ITR? 
a) 50%. 
b) 45% 
c) 40%. 
d) 30%. 

 
 
 
 

25. Sobre o TOMBAMENTO, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A palavra tombamento tem origem portuguesa e significa fazer 

um registro do patrimônio de alguém em livros específicos num 
órgão de Estado que cumpre tal função. 

b) O tombamento somente pode ser aplicado a bens imóveis de 
interesse cultural/ambiental em várias escalas interativas como 
a de um município, de um estado, de uma nação ou de 
interesse mundial. 

c) O tombamento é uma das iniciativas possíveis de serem 
tomadas para a preservação dos bens culturais/ambientais, na 
medida que impede legalmente a sua destruição e 
descaracterização. 

d) O tombamento também pode ser um instrumento de defesa de 
uma comunidade contra o excesso de demanda do capital ou 
das pressões demográficas. 

 
26. Sobre BENS PÚBLICOS, assinale a alternativa que não indica um 

bem público, classificado quanto a sua destinação. 
a) Dominical. 
b) Desafetado. 
c) Comum. 
d) Especial 

  
27. Ainda sobre BENS PÚBLICOS, assinale a alternativa que indica a 

definição de AFETAÇÃO. 
a) Fato administrativo que destina o bem a uma finalidade pública, 

transformando-o em indisponível, inalienável. 
b) Fato administrativo que retira a finalidade pública de um bem 

eliminando partes de sua proteção, transformando-o em 
disponível e inalienável, nas condições da lei. 

c) Está prevista na Lei 6.766/79, que garante ao Poder Público 
parte da área parcelada quando do registro do parcelamento. 

d) É o instituto pelo qual a Administração Pública, por o Poder 
Público reconhecer a posse legítima do interessado e a 
observância dos requisitos fixados em lei, transfere a ele a 
propriedade de área integrante do patrimônio público.  
 

28. Assinale a alternativa em que não se utiliza o pronome de 
tratamento “ Vossa Excelência”. 
a) Prefeito. 
b) Vereador. 
c) Conselheiro do Tribunal de Contas. 
d) Senador. 

INFORMÁTICA 

CONHECIMENTOS GERAIS - JOAQUIM 

GOMES 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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29. Sobre REDAÇÃO OFICIAL, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso 

do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. Fundamentalmente esses atributos decorrem da 
Constituição, que dispõe, no artigo 37: "A administração pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência (...)". Sendo a publicidade e 
a impessoalidade princípios fundamentais de toda administração 
pública, claro está que devem igualmente nortear a elaboração 
dos atos e comunicações oficiais. 

b) A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela 
escrita. Para que haja comunicação, são necessários: a) alguém 
que comunique, b) algo a ser comunicado, e c) alguém que 
receba essa comunicação. No caso da redação oficial, quem 
comunica é sempre o Serviço Público (este ou aquele Ministério, 
Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); o que se 
comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do 
órgão que comunica; o destinatário dessa comunicação ou é o 
público, o conjunto dos cidadãos, ou outro órgão público, do 
Executivo ou dos outros Poderes da União. 

c) A redação oficial é, portanto, necessariamente árida e infensa à 
evolução da língua. É que sua finalidade básica – comunicar 
com impessoalidade e máxima clareza – impõe certos 
parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa 
daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência 
particular, etc. 

d) Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como 
as que, por exemplo, constam de uma carta a um amigo, ou de 
um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto literário. A 
redação oficial deve ser isenta da interferência da 
individualidade que a elabora. 

 
30. A CLAREZA deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-

se definir como claro aquele texto que possibilita imediata 
compreensão pelo leitor. No entanto a clareza não é algo que se 
atinja por si só: ela depende estritamente das demais características 
da redação oficial. Para ela concorrem, EXCETO: 
a) A impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que 

poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto. 
b) O uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de 

entendimento geral e por definição avesso a vocábulos de 
circulação restrita, como a gíria e o jargão. 

c) A concisão, que faz desaparecer do texto os excessos 
linguísticos que nada lhe acrescentam. 

d) A formalidade e a padronização, que possibilitam a prescindível 
uniformidade dos textos. 

 
31. Dos itens, abaixo listados, assinale a alternativa que não 

corresponde a um PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
a) Princípio da Finalidade. 
b) Princípio da Supremacia do Interesse Público. 
c) Princípio da Continuidade. 
d) Princípio da Disponibilidade do Interesse Público. 

 
32. Assinale a alternativa que diz respeito a seguinte definição “ É o 

procedimento administrativo que a Administração pode adotar para 
compras, obras ou serviços. É a regra para aquisição de bens de 
uso frequente.” 
a) Registros de Preços. 
b) Carta Convite. 
c) Tomada de Preços. 
d) Credenciamento. 

 
33. Via de regra, qual a modalidade de licitação que deverá ser utilizada 

quando da alienação de bens imóveis da Administração Pública? 
a) Convite. 
b) Tomada de Preços. 
c) Concorrência. 
d) Leilão. 

 
34. Em se tratando de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

“melhor preço”, o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou 
da realização do evento será: 

a) 30 dias. 

b) 45 dias. 

c) 15 dias. 

d) 05 dias. 
 
 
 

35. Sobre os PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Os princípios tem força coercitiva, já que são molas propulsoras 

para as demais regras do sistema jurídico. 
b) A inobservância a um princípio é uma violação pontual, ou seja, 

apenas uma violação a um mandamento específico, seguindo o 
próprio princípio da razoabilidade. 

c) A desatenção a um princípio é uma das formas mais graves de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade, porque representa uma 
agressão contra todo um sistema, uma violação dos valores 
fundamentais. 

d) Além da consequência moral gerada pelo desrespeito a um 
princípio, também há a possibilidade de aplicação da lei de 
improbidade administrativa, reconhecendo como ato de 
improbidade. 

 
36. Sobre os PODERES DA ADMINISTRAÇÃO, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) Discricionariedade é a liberdade para atuar, para agir dentro dos 

limites da lei. 
b) O Poder regulamentador é poder conferido ao administrador, em 

regra, chefe do poder executivo, para edição de normas 
complementares à lei, permitindo sua fiel execução. 

c) Poder vinculado é aquele que o administrador não tem liberdade 
de escolha, não há espaço para a realização de um juízo de 
valor. 

d) Poder disciplinar é conferido ao administrador a fim de atribuir e 
escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação 
de seus agentes, estabelecendo uma relação de hierarquia, de 
subordinação. 

 
37. Sobre o PODER DE POLÍCIA, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O poder de polícia é um instrumento conferido ao administrador 
que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de 
atividade, o uso ou gozo de bens e direitos pelos particulares, 
em nome do interesse da coletividade. 

b) O poder de polícia representa limitações administrativas ao 
direito de propriedade e ao direito de liberdade. 

c) Considera-se poder de polícia a atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, 
ao exercício de atividade econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 

d) O fundamento para o exercício deste instrumento é o princípio 
da predominância do interesse público sobre o particular que dá 
à Administração posição de hegemonia sobre os administrados, 
caracterizando-se sobre todos os cidadãos que estejam sob o 
império das leis administrativas. 

 
38. Em se tratando de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, assinale a 

alternativa CORRETA. 
a) Contrato sinalgmático – porque tem um valor economicamente 

considerável, devendo ser remunerado na forma 
convencionada. 

b) Contrato personalíssimo – porque exige confiança recíproca 
entre as partes, representa a melhor proposta entre as 
apresentadas.  

c) Contrato Formal – porque se torna perfeito e acabado com uma 
simples manifestação de vontade, e os demais atos decorrentes 
dessa manifestação representam o adimplemento do contrato, 
sua execução. 

d) Contrato de adesão – Não existe contrato de adesão junto à 
Administração Pública. 

 
39. Qual dos contratos administrativos não admite a subcontratação? 

a) Oneroso. 
b) Sinalagmático. 
c) Personalíssimo. 
d) Comutativo. 

 
40. Qual modalidade licitatória é utilizada, em regra, com o objetivo de 

obter-se o melhor preço para alienação de bens móveis, inservíveis 
para a Administração, apreendidos ou penhorados? 
a) Concorrência. 
b) Tomada de Preço. 
c) Leilão. 
d) Concurso. 

 







