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Português 

TEXTO 1 
 

A criança e o velho 

 
(1) Embora menos de duas semanas separem o Dia 

do Idoso do Dia da Criança, a distância da 

representatividade, da atenção e da comemoração entre as 

datas é hemisférica.  

(2) Para começar, os presentes. Em busca de agradar 

e encantar a molecada não se poupa o talão de cheques, 

mesmo que borrachudos (batem no caixa e voltam ao 

portador). São bonequinhas que dançam o “tcham”, jogos 

eletrônicos sanguinários com gráficos “maraviwonderfuls”. 

O importante é agradar, despertar um belo sorriso e garantir 

alguns dias de sossego aos pais. 

(3) O presente para o velho é diferente. Em realidade, 

para que presente se ele já teve tudo ao longo do tempo? 

“Dá um talco. A vovó adora andar cheirosa.” “O vovô não 

gosta de nada. Aquela caixa de lenço do ano retrasado, ele 

nem abriu.”  

(4) Ok, deixe-se a complexidade e o consumismo de 

lado. O que importa é a lembrança e o carinho manifestado 

com a presença no dia especial!   

(5) Visitar uma criança é sempre um prazer. Catar 

aquele pingo de gente no colo, abraçar, fazer juras de amor 

eterno, fazer “guti-guti”, tirar mil retratos em poses 

inimagináveis. E o danado corre para todos os lados, 

derruba da mesa a panela de macarronada com carne 

moída e a família toda cai em gargalhada com a esperteza 

do herdeiro, que é pura energia e já está na sala puxando o 

rabo do cachorro. 

(6) Ir à casa da tia octogenária envolve maior 

organização, tempo e disposição. Ela já não concatena as 

ideias direito, reclama de dores nos quartos, nas costas e 

em quaisquer outros cômodos do corpo. Tia velha não 

gosta de fotografia, porque sempre sai muito feia, então 

ninguém nem se lembra de levar a Rolleiflex ou mesmo 

pedir um “olha o passarinho” para registrar o momento e 

postar no “Face”. 

(7) Com as crianças, a torcida é para que logo 

comecem a falar, mas com os velhos a esperança costuma 

ser forte para fecharem boca. A palavra da criança é 

bonitinha, mimosa, encantadora. O verbo do idoso é 

cafona, ultrapassado e repetitivo.  

(8) Incrível como um mesmo “serumano” pode ser 

protagonista de experiências de representatividade tão 

antagônicas no curso de sua história. De pequeno 

merecedor de absoluta proteção e carinho ao idoso em 

abandono, pouco festejado e raramente respeitado. 

(9) O velho, para ser querido e enturmado, tem de 

guardar em si um pouco da aura de infante. Simplesmente 

ser velho e levar o cotidiano da forma que bem entender 

pode abrir caminho à intolerância. Já a criança que 

manifesta cedo traços de adulto, de velho, “vai ser muito 

inteligente” e, provavelmente, terá um futuro brilhante. Vai 

entender… 

(10) Mas o que me deixa mesmo de boca aberta são 

essas atuais correntes de pensamento que almejam 

encurtar a infância e postergar a velhice. Para elas, menino 

com 12 anos que faça feiura e barbaridades, várias delas 

geradas pela própria sociedade, tem de ser ensinado no 

cárcere. 

(11) Em outra vertente, defende-se que é pouco para 

alguém ser considerado idoso aos 60. Toca trabalhar, pegar 

fila, ter obrigações chatas até os 70, 75. É bom para a 

Previdência, para a economia, e para quem pode. Quem 

não pode que dê seu jeito.  

(12) Não está fácil desempenhar papel de gente nesse 

mundo. Felicidades às crianças, felicidades aos velhos!  
 

Jairo Marques. Disponível em: 
http://assimcomovoce.blogfolha.uol.com.br/2013/10/09/a-crianca-e-

o-velho. Acesso em 09/10/2013. Adaptado. 

 

01. Sabemos que a língua varia, e são diversos os fatores 
que atuam no processo de variação. Nessa 
perspectiva e no contexto do Texto 1, assinale a 
alternativa correta. 

A) No título, a expressão “o velho”, cujo sentido 
varia bastante, faz referência a uma pessoa 
determinada. 

B) No segundo parágrafo, o termo “molecada” é 
ofensivo, devido ao sentido pejorativo que tem 
atualmente. 

C) A expressão “postar no Face” é de uso recente, e 
está relacionada ao universo das redes sociais 
virtuais.    

D) “Infante”, que é variação de “criança”, é termo 
utilizado preferencialmente em situações 
cotidianas informais. 

E) Ao utilizar o termo “serumano”, o autor recorreu a 
uma das variedades populares da nossa língua. 

02. Na defesa de seu ponto de vista, o autor do Texto 1 
apresenta como principal argumento o de que: 

A) o Dia do Idoso e o Dia da Criança deveriam ser 
comemorados em datas mais distanciadas. 

B) as pessoas não devem ser consideradas idosas 
aos 60 anos de idade, mas, sim após os 70 ou 
75. 

C) é importante cultivar o hábito de dar presentes, 
quer seja para crianças, quer seja para idosos.   

D) comemorações pelo Dia do Idoso e Dia da Criança 
servem apenas para aumentar o consumismo. 

E) aos idosos, diferentemente das crianças, faltam 
respeito e consideração, em nossa sociedade. 
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03. Acerca de alguns elementos da textualidade, analise 
as proposições abaixo. 

1) No 2º parágrafo, o recurso de apresentar um 
segmento entre parênteses revela a intenção do 
autor de deixar claro, para o leitor, o sentido de 
um termo. 

2) Para compreender o sentido de “bonequinhas 
que dançam o „tcham‟” (2º parágrafo), o leitor 
deve valer-se, sobretudo, de seu conhecimento 
de mundo. 

3) No 5º parágrafo, o termo “criança” é retomado 
por meio de outros termos e expressões, como 
“aquele pingo de gente”, “o danado” e “o 
herdeiro”. 

4) Ao utilizar a expressão “vai entender...” (9º 
parágrafo), o autor pretendeu “convocar” o leitor, 
por meio de um segmento no imperativo, a 
compreender com precisão as ideias que estava 
transmitindo.  

 Estão corretas: 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Embora menos de duas semanas separem o Dia do 
Idoso do Dia da Criança, a distância da 
representatividade, da atenção e da comemoração 
entre as datas é hemisférica.” O segmento sublinhado 
introduz, nesse trecho, uma relação semântica de: 

A) concessão. 
B) causa. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) comparação. 

05. “Mas o que me deixa mesmo de boca aberta são 
essas atuais correntes de pensamento que almejam 
encurtar a infância e postergar a velhice.” No 
segmento destacado, o autor do Texto 1 utiliza 
linguagem conotativa com a intenção de expressar:  

A) temor. 
B) susto. 
C) raiva. 
D) estupefação. 
E) rebeldia. 

06. No 8º parágrafo, o autor traz para o texto a ideia de 
“experiências antagônicas”. O sentido mais 
aproximado dessa ideia é o de: 

A) experiências frustrantes. 
B) experiências memoráveis. 
C) experiências inter-relacionadas. 
D) experiências similares. 
E) experiências opostas. 

 
 
 

07. Considerando alguns aspectos sintáticos do Texto 1, 
analise as proposições apresentadas a seguir. 

1) No trecho: “
” (2º 

parágrafo), a expressão destacada funciona 
como um conectivo indicador de finalidade. 

2) No trecho: “

” (4º parágrafo), o termo sublinhado está 
concordando com “lembrança” e “carinho”, o que 
justifica sua forma no masculino singular. 

3) No trecho: “

” 

(5º parágrafo), o segmento destacado tem valor 
restritivo.  

4) No trecho: “
” (12º parágrafo), o segmento 

destacado desempenha a função sintática de 
sujeito.  

 
         Está(ão) correta(s): 
 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

08. Na construção do Texto 1, seu autor utiliza palavras 
como “inimagináveis” (5º parágrafo) e “intolerância” (9º 
parágrafo). Ambas são formadas por prefixo que tem o 
mesmo valor do prefixo presente em: 

A) importante. 
B) ingerir. 
C) imbatível. 
D) inferência. 
E) irritado. 

09. No Texto 1, o autor utiliza aspas com diferentes 
propósitos. Por exemplo, no 3º parágrafo, as aspas 
são utilizadas para indicar: 

A) acepções pouco usuais das palavras.   
B) emprego de palavras criadas pelo autor.  
C) a pretensão de enfatizar alguns termos. 
D) as falas das pessoas, em discurso direto. 
E) mudança no nível de formalidade do texto. 
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TEXTO 2 

 

 
Disponível em: 

http://odiariodeumamaeespecial.blogspot.com.br/2013_04_01_arch
ive.html. Acesso em 18/10/2013.  

10. No Texto 2 se defende, principalmente, que: 

A) as datas entre o Dia da Criança e o Dia do Idoso 
sejam coincidentes. 

B) pessoas de diferentes idades recebam 
tratamento igualitário. 

C) as comemorações para idosos e crianças, em 
seu dia, sejam semelhantes.  

D) o estilo de vida dos idosos seja o mesmo do dos 
jovens. 

E) os idosos consigam manter sua aparência como 

a dos jovens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatos da Atualidade 

11. O advento da globalização, fenômeno presente em 
diversas áreas sociais, provocou modificações no 
modo de vida das pessoas, interferindo inclusive na 
cultura da nação. Considerando o atual processo 
vivido pela sociedade brasileira no contexto da 
globalização, é possível afirmar que: 

A) a cultura nacional está em decadência pela perda 
dos valores morais tradicionais inerentes ao povo 
brasileiro. 

B) a cultura popular vive um momento de 
ressignificação, sob influência da cultura de 
massa, com a transformação de algumas de suas 
práticas e consequente adaptação a novas 
formas. 

C) as expressões culturais modernas são uma nova 
e inusitada forma de criação nacional com 
elementos exclusivamente importados. 

D) a cultura brasileira está em fase de reorganização 
pela descoberta de suas raízes internacionais. 

E) a cultura global incorporou os principais 
elementos da cultura brasileira naquilo que é 
mais genuinamente nacional, tal como a dança e 
a culinária nacional.  

12. A cidadania é resultante de um processo de 
conquistas onde várias formas de expressão da 
vontade popular surgem como modo de participação 
nos rumos da sociedade. No Brasil, considerando sua 
história, podemos apontar os seguintes momentos que 
expressam tais conquistas: 

A) crescimento das manifestações de rua; 
diminuição do analfabetismo funcional; 
surgimento da nova classe média nacional. 

B) luta pelo fim do preconceito racial; criação das 
ouvidorias federais; utilização das pichações em 
monumentos públicos. 

C) voto universal; aumento da participação da 
mulher no campo político; possibilidade de 
apresentação de emendas populares à 
constituição. 

D) conquista do reconhecimento da paternidade 
legal na forma de registro civil; plebiscito popular 
sobre impeachment presidencial; lei do acesso à 
moradia popular. 

E) aprovação da lei de moradia popular como direito 
de todos; enfrentamento da repressão policial às 
manifestações sociais; lei de acesso ao ensino 
superior pelo sistema de cotas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AiCw16UJ7f77AM&tbnid=YANdD2ldxamQ-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://odiariodeumamaeespecial.blogspot.com/2013_04_01_archive.html&ei=kzphUriSOs_B4APb3YGwAQ&bvm=bv.54176721,d.eWU&psig=AFQjCNHBl40VT5yFBodSFx-AKyYl9BQSNg&ust=1382189273385373
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13. A cultura brasileira surge ao longo da história do Brasil 
como resultado do confronto entre diferentes 
expressões culturais advindas de povos diversos e que 
foram sendo incorporadas à vida do povo brasileiro. 
Nesse processo de construção cultural, surge a 
distinção entre a cultura popular e a cultura erudita. 
Assim, é correto dizer que: 

A) a cultura brasileira é marcada pela mistura de 
elementos da cultura popular como da cultura 
erudita, compondo um mosaico característico, 
onde, por vezes, estes elementos se confundem. 

B) a cultura erudita procura sempre eliminar os 
elementos exóticos da cultura popular, purgando 
a cultura nacional de elementos estrangeiros. 

C) a cultura popular se alimenta da oralidade, 
copiando de forma imprecisa elementos da 
cultura erudita nacional para a sua perpetuação. 

D) a cultura nacional possui fragilidades advindas 
desta mistura de classes sociais, fazendo com 
que o caráter do povo brasileiro seja indefinido. 

E) a contribuição da cultura popular e a da cultura 
erudita são perceptíveis nas manifestações de 
massa onde o verdadeiro caráter nacional se 
expressa como elemento único e inconfundível. 

14. A sociedade brasileira vive atualmente um processo de 
transformação social, o que tem ficado evidente com 
as recentes manifestações de rua em todo o país. 
Podemos dizer que as manifestações ocorridas nos 
meses de junho e julho de 2013 são: 

A) forma encontrada por setores significativos da 
sociedade, particularmente os jovens, de 
expressão da vontade política, para além dos 
mecanismos tradicionais de participação social. 

B) expressão do descontentamento tipicamente 
rebelde, juvenil e exclusivamente urbano, com os 
rumos da modernidade e que tende a arrefecer 
com o passar dos dias por falta de orientação 
política superior. 

C) resultado do descaso das autoridades municipais 
e estaduais com a vida do povo simples e 
trabalhador. 

D) sinal de mudanças ocorridas em outros países 
em anos anteriores e que somente agora chegam 
ao Brasil em razão do atraso em que vive o povo 
brasileiro. 

E) forma infantil de expressão da busca pela 
liberdade na sociedade marcada pela 
desigualdade social, principalmente quanto à 
participação dos jovens, desejosos de mais 
espaços para suas práticas sociais. 

15. A derrubada e queimada de florestas e o lançamento 
de gases poluentes na atmosfera tem provocado o 
aumento do efeito estufa. Os pesquisadores do meio 
ambiente já estão prevendo os problemas futuros que 
poderão atingir nosso planeta, caso essa situação 
persista. Os principais problemas são: 

A) o aumento da ocorrência de furacões, maremotos 
e enchentes. 

B) a evaporação das águas de ilhas e regiões 
litorâneas.  

C) a alteração genética de espécies vegetais e 
animais. 

D) a aumento exagerado da produção agrícola.  
E) a diminuição da temperatura nos mares. 

Conhecimentos Gerais de 
Arapiraca 

16. O povoado de Arapiraca foi fundado em 1848, mas a 
conquista da emancipação política só ocorreu em 
1924, após vários anos de lutas lideradas pelo coronel 
Esperidião Rodrigues da Silva. A data de emancipação 
ficou marcada na história da cidade e todos os anos é 
comemorada no dia: 

A) 2 de fevereiro. 
B) 1º de maio. 
C) 30 de maio. 
D) 30 de outubro. 
E) 15 de novembro. 

17. Durante o mês de fevereiro, a padroeira de Arapiraca 
recebe diversas homenagens de seus fiéis, que 
realizam festas, procissões e até uma cavalgada 
realizada por romeiros, cujo trajeto se inicia em 
Arapiraca e vai até a cidade de: 

A) Bom Conselho/PE. 
B) Canindé de São Francisco/SE. 
C) Penedo/AL. 
D) Pesqueira/PE. 
E) Taquaritinga do Norte/PE. 

 

18. Em 2012, a cidade ganhou uma obra com o intuito 
inovador de atrair os jovens, principalmente para o 
ensino de Ciências. Que espaço é esse? 

A) Academia Arapiraquense de Letras e Artes. 
B) Arapiraquinhas. 
C) Biblioteca Pública. 
D) Museu Zezito. 
E) Planetário. 

19. A Festa de Nossa Senhora do Bom Conselho é 
considerada a maior manifestação popular de fé da 
Região Agreste de Alagoas. O sentimento de 
solidariedade e confraternização toma conta dos fiéis, 
que realizam procissões, novenas e romarias. Sobre a 
festa, responda: a que época remonta essa tradição 
religiosa?  

A) Final do século XVIII. 
B) Meados do século XIX. 
C) Final do século XIX. 
D) Início do século XX. 
E) Final do século XX. 
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20. A história da feira livre de Arapiraca se confunde com 
a do município. Na década de 1960, em meio ao auge 
do ciclo fumageiro, a feira chegou a ser uma das três 
maiores do Nordeste. Hoje a feira já não tem a mesma 
força e, depois de acumular problemas, foi relocada 
pelo poder municipal. Sobre a feira livre de Arapiraca, 
é correto afirmar que: 

A) após a relocação, a tradicional feira de arapiraca, 
voltou a ganhar novamente cada vez mais força.  

B) o surgimento da feira livre de Arapiraca se deu 
junto ao desenvolvimento da cultura fumageira na 
região. 

C) para uma melhor organização do trânsito, a feira 
tradicional foi transferida da segunda-feira para o 
sábado. 

D) assim como a feira, o comércio formal da cidade 
também enfrentou um declínio com o fim do ciclo 
fumageiro. 

E) com o enfraquecimento da tradicional feira, 
formaram-se diversas outras espalhadas em 
vários bairros da cidade. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21. Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela cujo 
conteúdo não constitui características de arquivo. 

A) Possui diversos gêneros documentais como: 
documentos textuais, audiovisuais, cartográficos, 
eletrônicos. 

B) Os documentos são produzidos e conservados 
com objetivos funcionais. 

C) Os documentos não são objeto de coleção, 
provêm tão só das atividades públicas ou 
privadas. 

D) Estabelece classificação aleatória para cada 
unidade, ditada por suas características gerais. 

E) Exige conhecimento da relação entre as 
unidades, a organização e o funcionamento dos 
órgãos. 

22. Dependendo do aspecto sob o qual os arquivos são 
estudados, eles podem ser classificados segundo: 

A) as entidades mantenedoras. 
B) os objetivos culturais. 
C) a arquivística. 
D) o uso administrativo. 
E) a biblioteca. 

23. Quanto à classificação de documentos de arquivo, 
analise as proposições abaixo. 

1) O método dígito-terminal numera 
sequencialmente os documentos, sendo os 
números dispostos em três grupos de pares 
numéricos e a leitura é feita da direita para a 
esquerda. 

2) O método duplex divide a documentação em 
classes, conforme os assuntos, partindo-se do 
gênero para a espécie e desta para a minúcia. 

3) No método alfabético de ordem enciclopédica, os 
assuntos são dispostos alfabeticamente, não 
estabelecendo relação com um título geral. 

4) No sistema decimal de Melvil Dewey, a divisão 
dos assuntos parte do geral para o particular. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

24. De acordo com a Portaria n° 42/99, nas Leis 
Orçamentárias e nos Balanços, as ações dos governos 
serão identificadas de acordo com os seguintes 
elementos: 

A) receitas correntes, receitas de capital, educação, 
cultura, saúde. 

B) função, subfunção, programa, projeto, atividade, 
operações especiais. 

C) legislação, justiça, administração, defesa 
nacional, relações exteriores, assistência social. 

D) saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da 
cidadania, habitação. 

E) pessoal e encargos sociais, juros e encargos da 
dívida, investimentos, inversões financeiras, 
amortização da dívida. 

 

25. Correlacione as modalidades de licitação ao seu 
conceito. 

1) Concorrência (   ) modalidade entre 
interessados devidamente 
cadastrados ou que 
atenderem a todas as 
condições de 
cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data 
do recebimento das 
propostas. 

2) Leilão  (   ) modalidade de licitação 
para aquisição de bens e 
serviços comuns. 

3) Pregão (   ) modalidade entre 
quaisquer interessados na 
venda de bens móveis 
inservíveis para a 
Administração. 

4) Tomada de 
preços 

(   ) modalidade entre 
quaisquer interessados 
que, na fase inicial de 
habilitação, possuam os 
requisitos mínimos de 
qualificação. 

5) Concurso (   ) modalidade entre 
quaisquer interessados 
para escolha de trabalho 
técnico, científico ou 
artístico, mediante a 
instituição de prêmios. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 2, 5, 1. 
B) 2, 1, 3, 4, 5. 
C) 3, 1, 4, 5, 2. 
D) 2, 3, 1, 5, 4. 
E) 4, 3, 2, 1, 5. 
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26. Analise as afirmações abaixo quanto à periodicidade 
dos demonstrativos do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária. 

1) O Balanço Orçamentário tem periodicidade de 
publicação bimestral. 

2) O Demonstrativo de Receitas de Operações de 
Crédito e Despesas de Capital tem periodicidade 
de publicação semestral. 

3) O Demonstrativo Resultado Primário tem 
periodicidade de publicação semestral. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

27. De acordo com a Lei Nr. 8.666/93 (Lei de Licitações), 
as licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão à seguinte 
sequência: 

A) projeto básico, projeto executivo, execução das 
obras e serviços. 

B) projeto executivo, execução das obras e serviços. 
C) projeto estrutural, projeto econômico-financeiro, 

execução das obras e serviços. 
D) projeto político, projeto executivo, canteiro de 

obras, execução. 
E) projeto básico, execução das obras e serviços. 

28. Os créditos adicionais são as autorizações de 
despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei do Orçamento. Os créditos adicionais 
classificam-se em: 

A) despesas correntes, despesas financeiras, 
despesas de capital. 

B) superávits, excessos, suplementares. 
C) especiais, restos a pagar, suplementares. 
D) superávits, suplementares, especiais. 
E) suplementares, especiais, extraordinários. 

29. A receita pública distingue-se em receita orçamentária 
e receita extraorçamentária. A receita orçamentária é 
aquela que pertence de fato à entidade e se classifica 
economicamente em Receitas Correntes e Receitas de 
Capital. Na estruturação das Receitas Correntes, estão 
corretas as seguintes contas: 

A) Impostos, Taxas, Alienação de bens, 
Transferências da União. 

B) Operações de crédito, Deduções, Alienação de 
bens, Transferências da União. 

C) Impostos, Taxas, Receita industrial, Cota-parte 
do ICMS. 

D) Cota-parte do ICMS, Impostos, Outras receitas 
de capital, Alienação de bens. 

E) Impostos, Taxas, Alienação de bens, Operações 
de crédito. 

 

30. De acordo com a Lei Orgânica de Arapiraca, não 
compete privativamente à Câmara Municipal: 

A) autorizar o chefe do Executivo a se ausentar do 
município, quando a ausência exceder 15 dias. 

B) conhecer da renúncia do Prefeito e do Vice-
prefeito. 

C) criar, transformar a extinguir os cargos de seus 
serviços, fixando-lhes a respectiva remuneração. 

D) provimento de cargos, estabilidade, 
aposentadoria e disponibilidade dos servidores 
municipais. 

E) autorizar referendo e convocar plebiscito, na 
forma da Lei. 

31. A Lei Orgânica de Arapiraca poderá ser emendada 
mediante proposta: 

1) de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos vereadores. 
2) da população, subscrita por 4% (quatro por 

cento) do eleitorado do município. 
3) do Prefeito Municipal. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3 
D) 1 e 3. 
E) 2 e 3. 

32. Conforme a Lei Orgânica de Arapiraca, compete 
privativamente ao Prefeito dispor sobre: 

A) a organização e o funcionamento da 
administração municipal na forma da lei. 

B) tributos, arrecadação e distribuição de rendas. 
C) planos e programas municipais de  

desenvolvimento. 
D) aprovação do Plano Diretor. 
E) política fiscal para agilização do processo de  

industrialização do Município. 

33. O grau de complexidade de integração dos elementos 
componentes do processo de transformação de um 
sistema decorre da complexidade e da dinâmica de 
funcionamento dos subsistemas que o integram. 
Desse modo, classificam-se como subsistemas 
complementares os: 

A) técnico de produção e o mercadológico. 
B) informática, organização e métodos, e jurídico. 
C) informática, mercadológico e de recursos 

humanos. 
D) contábil, financeiro e mercadológico. 
E) contábil, financeiro e de recursos humanos. 

34. Identifique a alternativa que não se traduz em 
benefício que o Sistema de Informações Gerenciais 
(SIG) pode trazer para as empresas. 

A) Redução dos custos das operações. 
B) Atenção específica ao fator humano da empresa. 
C) Estímulo para maior interação entre os 

tomadores de decisão. 
D) Melhoria na estrutura de poder, dando maior 

poder para quem controla o sistema. 
E) Redução do grau de centralização de decisões 

na empresa. 
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35. Identifique a alternativa cujo conteúdo não constitui 
vantagens da Departamentalização Funcional. 

A) Maior concentração e uso de recursos 
especializados, pois estes estão alocados em 
unidades organizacionais específicas. 

B) A responsabilidade pelo desempenho total está 
centrada na alta administração. 

C) Orientação das pessoas para uma atividade 
específica, concentrando sua competência de 
maneira eficaz. 

D) Traz influências positivas sobre a satisfação dos 
profissionais da empresa. 

E) Maior segurança, tanto na execução das tarefas 
como no relacionamento dos colegas. 

36. Correlacione os tipos de departamentalização às suas 
vantagens correspondentes: 

1) Por 
Processos 

(    ) possibilidade de maior 
aprimoramento técnico da 
equipe de trabalho. 

2) Por Projetos (    ) atendimento contínuo e 
rápido aos diferentes tipos 
e classes de clientes. 

3) Matricial (    ) alto grau de versatilidade 
e adaptabilidade, 
aceitando novas ideias e 
técnicas durante o 
desenvolvimento dos 
trabalhos. 

4) Por Clientes (    ) obtenção das vantagens 
econômicas de 
determinadas operações 
locais. 

5) Territorial (    ) possibilidade de 
comunicações mais 
rápidas de informações 
técnicas. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 2, 5, 1. 
B) 2, 4, 3, 1, 5. 
C) 3, 5, 2, 4, 1. 
D) 3, 5, 1, 4, 2. 
E) 1, 4, 3, 5, 2. 

37. Em relação aos princípios para o estabelecimento da 
melhor departamentalização, analise as seguintes 
afirmativas. 

1) Deve-se seguir o princípio de maior uso, em que 
o departamento que mais uso fizer de uma 
atividade deve tê-la sob sua responsabilidade e 
autoridade. 

2) Deve-se seguir o princípio da integração que 
estabelece que as atividades diferentes devem 
ficar em departamentos separados. 

3) Deve-se seguir o princípio de maior interesse, 
para o qual o departamento que mais interesse 
tenha por uma atividade deve supervisioná-la.  

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 1 e 2. 
C) 2 e 3. 
D) 3. 
E) 2. 

38. Quanto às diferenças entre descentralização e 
delegação, analise as seguintes afirmativas. 

1) Descentralização está ligada ao cargo e 
Delegação está ligada à pessoa. 

2) Descentralização geralmente atinge apenas um 
nível hierárquico e Delegação atinge vários níveis 
hierárquicos. 

3) Descentralização é menos estável no tempo e 
Delegação é mais estável no tempo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 1 e 2. 
C) 1. 
D) 2. 
E) 3. 

39. Identifique a alternativa cujo conteúdo não constitui 
uma das principais vantagens dos manuais 
administrativos. 

A) São uma importante e constante fonte de 
informações sobre os trabalhos na empresa. 

B) Possibilitam treinamento aos novos e antigos 
funcionários da empresa. 

C) Representam uma restrição para a improvisação 
inadequada na empresa. 

D) São um ponto de partida, mas não a solução para 
os problemas administrativos da empresa. 

E) Aprimoram o sistema de autoridade da empresa. 

40. Identifique a alternativa cuja atividade descrita não 
constitui etapa de um projeto de arranjo físico. 

A) Levantamento da situação atual. 
B) Estudo das soluções alternativas. 
C) Consolidação da situação escolhida. 
D) Implementação e avaliação do arranjo físico 

escolhido. 
E) Obter um clima favorável para o trabalho e o 

aumento da produtividade. 
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41. Segundo a Lei 8.666/93 e suas alterações é vedado 
aos agentes públicos: 

A) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato; e estabelecer 
tratamento diferenciado de natureza comercial, 
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, 
inclusive no que se refere a moeda, modalidade e 
local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, 
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e 
no art. 3

o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de outubro de 

1991. 
B) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5

o
 a 12 deste artigo e no art. 

3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. 
C) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5

o
 a 12 

deste artigo e no art. 3
o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de 

outubro de 1991;(Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 15 de dezembro de 2010). 

D) estabelecer tratamento diferenciado de natureza 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo 
quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. 3

o
 da Lei n

o
 8.248, de 

23 de outubro de 1991. 

E) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5

o
 a 12 

deste artigo e no art. 3
o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de 

outubro de 1991;(Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010); e estabelecer tratamento 
diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 
entre empresas brasileiras e estrangeiras, 
inclusive no que se refere a moeda, modalidade e 
local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, 
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e 
no art. 3

o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de outubro de 

1991. 

42. Segundo a Lei 8.666/93 e suas alterações, considera-
se: 

A) Obra – toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada 
preferencialmente por execução direta; Serviço –
toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administração, 
como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de 
bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais. 

B) Compra – toda aquisição remunerada de bens; 
Alienação – transferência de domínio de bens da 
união a terceiros; Serviço – toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade de 
interesse da Administração. 

C) Obra – toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução de terceiros; Serviço – toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração; Alienação – toda 
transferência de domínio de bens a terceiros. 

D) Compra – toda aquisição de bens remunerada ou 
não para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente; Alienação – toda transferência 
de domínio de bens a terceiros; Serviço – toda 
atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração; 

E) Obra – toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta; Serviço – toda 
atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração; Compra – 
toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
Alienação – toda transferência de domínio de 
bens a terceiros.  

 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
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43. A Lei Orgânica do Município de Arapiraca, em seu Artigo 2 §1º, define que o exercício da soberania popular se dá através 
de: 

A) plebiscito, referendo, iniciativa popular e participação em decisões, e fiscalização da Administração Pública. 
B) referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação em decisões da Administração Pública e 

fiscalização. 
C) plebiscito, referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação em decisões da Administração Pública e 

fiscalização sobre a Administração Pública. 
D) plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação em decisões e fiscalização.  
E) referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação em decisões da Administração Pública direta e 

indireta, e fiscalização sobre a Administração Pública direta e indireta. 

44. Segundo a Lei Orgânica do Município de Arapiraca em seu Artigo 10 a Câmara Municipal deverá se reunir: 

A) anualmente, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. 
B) anualmente, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. 
C) semestralmente, no primeiro dia útil do segundo e sétimo mês de cada ano. 
D) semestralmente, de 1º de março a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. 
E) semestralmente, respeitando o período de 60 dias antecedentes às eleições municipais. 

 

45. Considere o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 para analisar as sentenças abaixo. 

1) O Microsoft Windows 7 Professional é um sistema open source e, portanto, pode ser distribuído livremente e 
alterado, desde que se faça referencia ao seu autor. 

2) Um segundo monitor pode ser configurado utilizando-se o Microsoft Windows 7 Professional e um projetor, o que 
ocorre em seminários e palestras. 

3) Ultimate e Enterprise são edições do Microsoft Windows 7. 
4) Para visualizar a Área de Trabalho, basta mover o cursor do mouse sobre o canto direito da Barra de Tarefas do 

Microsoft Windows 7 Professional, após o relógio, onde existe um botão discreto, sem clicar em nada, o que faz com 
que todas as janelas abertas fiquem transparentes. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 1, 3 e 4. 

46. Considere o Sistema Operacional Linux em suas diversas distribuições para analisar as sentenças abaixo. 

1) O KDE é o navegador nativo das distribuições linux que permite acesso à Internet e envio de e-mail. 
2) Debian, Red Hat, Slackware são exemplos de distribuições Linux. 
3) Gnome é um gerenciador de janelas que pode ser usado nas distribuições Linux. 
4) Não é possível utilizar os recursos COPIAR/COLAR no ambiente gráfico das diversas distribuições Linux. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 1, 3 e 4.  
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47. Considere o documento abaixo editado no writer, versão 3.4.1 do OpenOffice.org. A frase  “ Também é distribuído 
gratuitamente nas suítes OpenOffice.org e NeoOffice. “ está formatada com o seguinte efeito: 

 

A) Negrito 
B) Sublinhado 
C) Tachado 
D) Sombra 
E) Itálico 

 

48. Considere o Microsoft Excel 2007. Em estatística a amplitude amostral é dada pela diferença entre o maior e menor valor 
dos dados da amostra. Considerando a amostra do intervalo A1:A20, em ordem crescente de dados, representada na 
planilha da figura abaixo, Identifique a alternativa que não corresponde a uma sintaxe correta da fórmula que calcula a 
amplitude dessa amostra. 

 
 
A) =MÉDIA(A1:A20) – SOMA(A1:A20) 
B) =MÁXIMO(A1:A20) – MÍNIMO(A1:A20) 
C) =ABS(A1 – A20) 
D) =MAXIMO(A1 ; A20) – MINIMO(A1 ; A20) 
E) =A20 – A1 
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49. Quanto a alguns recursos utilizados na Internet, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando a 
correlação entre elas.  

1) TCP/IP (   ) É uma rede de computadores privada que usa a suite de protocolos da Internet, porém, de uso 
exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa. 

2) Intranet (   ) Conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. 
3) HTML (   ) Geração de telefonia móvel, baseada totalmente em IP com convergência entre as redes de 

cabo e sem fio e computadores. 
4) 4G (   ) Navegador web gratuito, é mantido por uma organização global sem fins lucrativos. 
5) Monzila 

Firefox 
(   ) Linguagem de Marcação de Hipertexto usada para produzir páginas na Web. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 3, 5, 2, 1. 
B) 3, 1, 4, 2, 5. 
C) 3, 5, 4, 1, 2. 
D) 2, 3, 1, 4, 5. 
E) 2, 1, 4, 5, 3. 

50. Assinale a alternativa que representa um aplicativo gerenciador de e-mail. 

A) Outlook Express. 
B) Paint. 
C) Word. 
D) Internet Explorer. 
E) Notepad. 

 
 
 
 
 

https://sac.uol.com.br/info/primeiros_passos/config_outlookexpress.jhtm



