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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

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.

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.
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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. De acordo com o que determina o Código Civil vigente, em quantos
anos prescreve a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular?
a) 02 anos.
b) 03 anos.
c) 05 anos.
d) 10 anos.
26. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de
oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em
pagamento, para que este use de seu direito de prelação na
compra, tanto por tanto. Em assim sendo, qual o prazo máximo para
que o interessado possa exercer o direito de preferência, em se
tratando de bem imóvel?
a) 180 dias.
b) 240 dias.
c) 01 ano.
d) 02 anos.
27. No que diz respeito aos títulos de crédito, assinale a alternativa
incorreta.
a) O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito
literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando
preenche os requisitos da lei.
b) A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua
validade como título de crédito, implica a invalidade do negócio
jurídico que lhe deu origem.
c) Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação
precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente.
d) Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não
indicado no título, o domicílio do emitente.
28. É incorreto afirmar:
a) Considera-se empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.
b) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços.
c) O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar
sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas
Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da
inscrição originária.
d) A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário,
quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
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29. O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas
Comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de
sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos, de
forma conjunta, os seguintes pressupostos:
I. o sócio incapaz não pode exercer a administração da
sociedade;
II. o capital social deve ser totalmente integralizado;
III. o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o
absolutamente incapaz deve ser representado por seus
representantes legais.
IV. o sócio relativamente incapaz deve ser representado e o
absolutamente incapaz deve ser assistido por seus
representantes legais.
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I e II.
d) I e IV.
30. Sobre a - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – é incorreto afirmar.
a) O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da
expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da
empresa individual de responsabilidade limitada.
b) A pessoa natural que constituir empresa individual de
responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única
empresa dessa modalidade.
c) A empresa individual de responsabilidade limitada será
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital
social, devidamente integralizado, que não será inferior a 50
(cinquenta) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
d) A empresa individual de responsabilidade limitada também
poderá resultar da concentração das quotas de outra
modalidade societária num único sócio, independentemente das
razões que motivaram tal concentração.
31. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
a) a soberania.
b) a cidadania.
c) a dignidade da pessoa humana.
d) a independência nacional.
32. Considerando que a idade é uma das condições de elegibilidade,
qual a idade mínima para ser Senador da República?
a) 25 anos.
b) 35 anos.
c) 30 anos.
d) 40 anos.
33. Conforme determina a Constituição Federal de 1988, os incentivos
regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
a) Desigualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos
e preços de responsabilidade do Poder Público, possibilitando a
isonomia entre os demais estados.
b) Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias.
c) Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos
federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas.
d) Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e
das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de
baixa renda, sujeitas a secas periódicas.
34. Assinale a alternativa CORRETA.
I. Não há crime sem lei posterior que o defina. Não há pena sem
prévia cominação legal.
II. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os
efeitos penais da sentença condenatória.
III. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período
de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua
vigência.
IV. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções,
tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido
no território nacional.
a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) Todas as alternativas estão corretas.

35. Qual a pena que poderá incorrer o indivíduo que sonega
contribuição previdenciária?
a) Pena – reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.
b) Pena – reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa.
c) Pena – reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.
d) Pena – reclusão, de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, e multa.
36. Assinale a alternativa que corresponde à seguinte definição:
“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”.
a) Peculato.
b) Prevaricação.
c) Concussão.
d) Corrupção passiva.
37. A respeito da competência tributária, assinale a alternativa correta.
a) A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis,
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos
termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.
b) Constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas
de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar
tributos.
c) O não-exercício da competência tributária não a defere a
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a
Constituição a tenha atribuído.
d) A atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as
limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições
dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos
Municípios, bem assim o que determina o Código Tributário
Nacional.
38. Não é correto afirmar.
a) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica,
relativa ao contribuinte.
b) O imposto de importação é de competência da União, sobre a
importação de produtos estrangeiros e tem como fato gerador a
entrada destes no território nacional.
c) A base do cálculo do ITR é o valor fundiário.
d) Compete aos Estados legislar sobre impostos de importação.
39. Sobre CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, assinale a alternativa correta.
I. Depende da capacidade civil das pessoas naturais;
II. Independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de atividades civis,
comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus
bens ou negócios;
III. Depende de está a pessoa jurídica, regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
Apenas a alternativa II está correta.
Todas as alternativas estão corretas.

40. Pertencem aos Municípios, EXCETO:
a) O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
b) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos
imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da
opção a que se refere o art. 153, § 4º, III;
c) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados
em seus territórios;
d) Trinta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
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