PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE (SE)

PORTUGUÊS
Para responder as questões 01 e 02, considere o Texto 01.
TEXTO 01

Disponível em: http://www.umsabadoqualquer.com/380-como-nao-chegar-a-paz-2/
Disponível em: http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif

01. Com relação ao Texto 01, são corretas as afirmações:
I.

O texto A pomba da paz no divã trata-se de uma
charge.
II. O texto apresenta, de forma humorística, uma crítica
ao problema da violência.
III. O texto tem como objetivo principal mostrar que a
pomba da paz está sentindo-se rejeitada por todo
mundo.
IV. A função de linguagem predominante no texto, tendo em vista seu caráter persuasivo, é a apelativa.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
I, II e III
I, II e IV
II e IV
todas as alternativas.

02. No texto acima, qual o valor semântico da conjunção
ENTÃO?
A)
B)
C)
D)
E)

causa
consequência
concessão
conclusão
explicação

Leia atentamente o Texto 02, que norteará a resolução das
questões 03, 04 e 05.
TEXTO 02

03. Com base na leitura do cartum acima, podemos afirmar
que o objetivo do autor é:
A) Fazer uma crítica à política adotada pela ONU, mais
precisamente aos “métodos pacíficos” utilizados em
nome da paz mundial, mas que atendem aos interesses das grandes potências.
B) Argumentar a favor da política adotada pela ONU,
que tenta manter a paz mundial através de várias
ações.
C) Mostrar que é preciso adotar métodos pacíficos, tais
como: cortar reservas de água e alimento e causar
sanções, para tentar evitar a guerra.
D) Evidenciar que só acontece guerra nos países que insistem em não cumprir as orientações da ONU.
E) Defender a guerra em nome da paz.
04. Considerando os efeitos de sentido pretendidos pelo autor, que reações estão implícitas nas falas e/ou imagens da
raposa em cada um dos quadrinhos do cartum acima?
A) questionamento; curiosidade; questionamento; contestação; espanto; tristeza
B) questionamento; curiosidade; questionamento; questionamento; surpresa; tristeza
C) ironia; interesse; questionamento; contestação; perplexidade; desolação
D) ironia; desinteresse; espanto; contestação; perplexidade; desolação
E) ironia; interesse; espanto; contestação; perplexidade;
desolação
05. Em qual das frases abaixo, encontramos um problema
regência:
A) “Espero que assim você repense em suas atitudes
(quadrinho 05).
B) “Infelizmente você não está colaborando com método das grandes potências para chegarmos a paz”
(quadrinho 01).
C) “E causando sanções para dificultar o apoio de seus
amigos (quadrinho 04).
D) “Então resolvi usar um método mais pacífico usado
pela ONU” (quadrinho 02).
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E) “Estou cortando suas reservas de água e alimento”
(quadrinho 03).

As questões de 06 a 10 referem-se ao Texto 03. Por isso, leiao com muita atenção.
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TEXTO 03
O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO COMO UM
BOM CAMINHO PARA PAZ SOCIAL
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A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo
fundamental de toda pessoa de bom senso, entretanto, só
pode ser atingida com a ordenação da potencialidade da
comunidade em confiança e somação ao poder público
em torno do ideal comum de uma segurança justa.
A eficiência do trabalho da polícia está intimamente ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o
policial. Os estudiosos da sociologia criminal entendem
que a necessidade desta interação nada mais é do que
uma “co-produção dos serviços policiais”, querendo
com isso chamar a atenção para a relação simbiótica que
deve existir entre a Polícia e o povo, ou seja, o povo
precisa da Polícia para compor a sua proteção e em
contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal
finalidade.
Tal assertiva comunga com a filosofia do policiamento comunitário e é por via da confiança e da amizade que são formadas parcerias entre a população e as
instituições de segurança pública no sentido de identificar, priorizar e resolver os problemas que afetam as
comunidades relacionados à violência e ao crime.
A estratégia principal do policiamento comunitário
é de caráter preventivo para a consequente redução da
criminalidade, contudo, alcança também a questão da
diminuição do dano da vítima e modifica os fatores
comportamentais da população em relação à instituição
policial fazendo com que boas informações sejam colhidas para o trabalho da Polícia investigativa em repressão
aos delitos ocorridos.
É fato que em tempos idos a Polícia e a comunidade andavam de mãos dadas contra o crime, época em
que o policiamento vivia junto com o povo saneando as
suas questões inerentes, mas, com o aumento populacional, com o crescimento desordenado das cidades e com
a transformação das eras foram surgindo problemas
diferentes, aumentando a violência e a marginalidade
substancialmente fazendo com que novos modelos de
Polícia fossem implementados e fossem abandonadas
aquelas velhas e boas interações, começando assim o
afastamento entre a Polícia e a sociedade.
As más ações policiais ocorridas no tempo e principalmente as executadas na ditadura militar, em que os
direitos do cidadão brasileiro foram rasgados e totalmente desrespeitados com grande número de pessoas
inocentes ou não criminosas sendo torturadas, mortas e
desaparecidas, ajudaram a distanciar de vez o povo da
sua Polícia.
Com esse afastamento a população passou a ter a
Polícia não mais como sua amiga ou sua parceira contra
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o crime e, somente como sua protetora, dela exigindo
tudo sem apoio nenhum a lhe fornecer em troca.
Aproveitando os espaços deixados entre Polícia e
povo, o crime organizado foi assim ocupando os lugares
vazios engrossando as fileiras do tráfico de drogas, raiz
central de tantos outros tipos de crimes que assola o
nosso País.
As favelas, invasões, morros, foram dominados pelos traficantes que organizaram facções criminosas para
maior fortalecimento, enquanto os agentes públicos
viam naqueles amontoados de barracos de vidas subumanas apenas possíveis votos a serem comprados.
O tráfico passou então a funcionar como uma espécie de governo paralelo dentro das diversas comunidades, realizando em troca de favores e informações o
trabalho social para o povo carente local, distribuindo
alimentos, mantimentos e remédios que são tomados de
assalto em cargas diversas para tais finalidades. Funcionando também o grande traficante como se fosse um
Juiz opressor ou ditador na resolução das contendas do
povo.
Assim, em diversas localidades, o povo por falta de
opção, prefere o tráfico ao poder público. O policial fora
trocado pelo traficante por pura imprevidência e inabilidade do Estado. A alternativa plausível para resgatar o
espaço perdido é, sem sombras de dúvidas, o policiamento comunitário.
Há mais de uma década atrás o grande Jurisconsulto, professor e Filósofo MIGUEL REALE assim inteligentemente já entendia: “...A polícia comunitária,
aquela que diuturnamente convive com o povo, não é
senão a visão da polícia à luz do valor da amizade; e
é a única solução a ser dada com êxito para resolver
a preocupante questão da violência, sobretudo nas
grandes cidades.”
Um programa de policiamento comunitário bem
aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da
comunidade, na redução do medo que sofre a população,
na restauração da ordem pública danificada, na satisfação do povo em relação ao serviço policial prestado, no
melhor relacionamento e confiança da sociedade nas
ações policiais, além da redução da criminalidade e da
real punição dos criminosos.
Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Estados da Nação, bem monitorados e administrados com
ética, legalidade e responsabilidade, além de resgatar a
interatividade perdida, ainda farão com que os olhos do
povo sejam a extensão dos olhos da Polícia para que
nada de mal passe despercebido e nos aproximemos
mais da tão sonhada paz social.

Disponível em:
http://www.mundomulher.com.br/?pg=17&sec=28&sub=29&idtexto=9279&keys=O+p
oliciamento+comunitario+como+um+bom+caminho+para+a+paz+social

06. Com relação às funções de linguagem presentes no texto
O policiamento comunitário como um bom caminho para paz
social, o único item correto é:
A) Existem, no texto, duas funções de linguagem, a expressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal
quanto ao policiamento comunitário; e a e a referencial, pois o texto informa o leitor sobre a relação polícia/comunidade ao longo da história.
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B) Existe, no texto, apenas uma função de linguagem, a
conativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a concordar que o policiamento comunitário é um dos
caminhos para se alcançar a paz social
C) Existe, no texto, apenas a função de linguagem expressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal
quanto ao policiamento comunitário;
D) Existem, no texto, duas funções predominantes, a
apelativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a concordar que o policiamento comunitário é um dos
caminhos para se alcançar a paz social; e a referencial, pois o autor também informa o leitor sobre a relação polícia/comunidade ao longo da história.
E) Existe no texto apenas a função referencial, pois o
objetivo do autor é informar o leitor sobre a relação
polícia/comunidade ao longo da história.
07. O objetivo do autor Marques, no texto O policiamento
comunitário como um bom caminho para paz social, já explicitado no título, é reafirmado em que trecho?
A) “A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo
fundamental de toda pessoa de bom senso” (linhas
01 e 02).
B) “[...] a população passou a ter a Polícia não mais
como sua amiga ou sua parceira contra o crime e,
somente como sua protetora, dela exigindo tudo sem
apoio nenhum a lhe fornecer em troca (linhas 48 a
51).
C) “A eficiência do trabalho da polícia está intimamente ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o
policial" (linhas 06 a 08).
D) “É fato que em tempos idos a Polícia e a comunidade andavam de mãos dadas contra o crime, época em
que o policiamento vivia junto com o povo saneando
as suas questões inerentes, mas, com o aumento populacional” (linhas 30 a 33).
E) “Um programa de policiamento comunitário bem
aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da
comunidade, na redução do medo que sofre a população, na restauração da ordem pública danificada,
na satisfação do povo em relação ao serviço policial
prestado, no melhor relacionamento e confiança da
sociedade nas ações policiais, além da redução da
criminalidade e da real punição dos criminosos” (linhas 85 a 92).
08. De acordo com Marques, que fatores contribuíram para
distanciar comunidade/polícia?
A) aumento populacional; crescimento desordenado das
cidades; surgimento de novos problemas decorrentes
das transformações das eras; aumento da violência e
da marginalidade; as más ações policiais, especialmente, as realizadas na época da ditadura militar;
B) ocupação, pelo crime organizado, dos espaços deixados entre polícia e povo; aumento do tráfico de
drogas; domínio de favelas, invasões e morros por
traficantes; organização de facções criminosas; o
governo paralelo exercido pelo tráfico em diversas
comunidades; realização de trabalho social para o
povo carente em troca de favores e informações; resolução de contendas do povo pelos grandes traficantes;
C) realização de trabalho social para o povo carente em
troca de favores e informações; resolução de contenINSTRUTOR DE INFORMÁTICA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA

das do povo pelos grandes traficantes; aumento populacional; crescimento desordenado das cidades;
surgimento de novos problemas decorrentes das
transformações das eras; aumento da violência e da
marginalidade;
D) aumento da violência e da marginalidade; as más
ações policiais, especialmente, as realizadas na época ditadura militar; realização de trabalho social para
o povo carente em troca de favores e informações;
resolução de contendas do povo pelos grandes traficantes; aumento populacional; crescimento desordenado das cidades;
E) aumento populacional; aumento da violência e da
marginalidade; as más ações policiais, especialmente, as realizadas na época ditadura militar; ocupação,
pelo crime organizado, dos espaços deixados entre
polícia e povo; aumento do tráfico de drogas; domínio de favelas, invasões e morros por traficantes; organização de facções criminosas; o governo paralelo
exercido pelo tráfico em diversas comunidades.
09. Considerando o contexto em que aparecem no texto, qual
o valor semântico estabelecido pelas conjunções destacadas
nas frases a seguir:
“[...] o povo precisa da Polícia para compor a sua
proteção e em contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal finalidade” (linhas 12 a 15).
II. “Funcionando também o grande traficante como se
fosse um Juiz opressor ou ditador na resolução das
contendas do povo” (linhas 67 a 70).
III. “A polícia comunitária [...] e é a única solução a ser
dada com êxito para resolver a preocupante questão
da violência, sobretudo nas grandes cidades” (linhas
79 a 84).
IV. “Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Estados da Nação, bem monitorados e administrados
com ética, legalidade e responsabilidade, além de
resgatar a interatividade perdida, ainda farão com
que os olhos do povo sejam a extensão dos olhos da
Polícia” (linhas 93 a 97).
I.

A)
B)
C)
D)
E)

oposição, comparação, direção, adição
adição, condição, finalidade, concessão
adição, comparação, finalidade, adição
oposição, comparação, finalidade, concessão
adição, condição, direção, adição

10. Qual dos pares de palavras abaixo está em desacordo com
as Novas Regras Ortográficas?
A)
B)
C)
D)
E)

conseqüente / polícia
co-produção / conseqüente
êxito / interatividade
interatividade / co-produção
conseqüente / interatividade
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. Atualmente o posto de presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, o chamado TSE, responsável por todo o andamento
das eleições do país tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Marcos Aurélio de Melo
Arnaldo Versiani
Carmen Lúcia Rocha
Gilmar Mendes
Ricardo Lewandowski

12. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma
queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca
de 40 bilhões de reais por ano destinado a um ministério,
conforme anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação,
extraída do bolso do contribuinte, era em forma de um imposto provisório que com a sua extinção, fez com que o Governo
onerasse um outro imposto de operação financeira denominado CPMF. O imposto da CPMF era destinado, exclusivamente, para:
A)
B)
C)
D)
E)

o PAC
o ENEM
as Forças Armadas
o Ministério da Saúde
o Banco Central

13. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Poço Verde, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Tobias Barreto
Ribeira do Amparo
Heliópolis
Fátima
Riachão do Dantas

17. O gentílico para quem nasce em Poço Verde corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

18. Sabemos da importância do Agente Comunitário de Saúde (ACS) para a comunidade em um município no que se
refere ao aspecto preventivo. Neste caso, o ACS é um servidor ligado diretamente a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Carlos Alberto Lima
Milton Souza de Santana
José Everaldo de Oliveira
Ricardo Henrique Nogueira
Antônio da Fonseca Dorea

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, em
documentário que trata da história da cidade, todos os ilustres
abaixo citados foram prefeitos do município de Poço Verde,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Jonas Dias Neto
Emídio Neto
José Bonifácio Rodrigues
Carlos Alberto Lima
Milton Santana

16. O município de Poço Verde passou a ser cidade em data
de:
A)
B)
C)
D)
E)

15 de outubro de 1948.
25 de novembro de 1953.
22 de abril de 1954.
02 de agosto de 1969.
19 de setembro de 1974.
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Conselho Tutelar
Hospital do Município
Secretaria da Saúde
Secretaria da Ação Social
IBGE

19. Os símbolos de um município são representados, sistematicamente pelo(a):
A)
B)
C)
D)
E)

o Povo, a Bandeira e o Escudo.
a Comunidade, o Escudo e as Matas.
o Povo, o Hino e as Vilas.
o Hino, o Escudo e a Bandeira.
o Hino, o Povo e a Comunidade.

20. No estado de Sergipe, o atual presidente da Assembleia
Legislativa é o(a) deputado(a):
A)
B)
C)
D)
E)

14. No município de Poço Verde, típico de uma política efervescente, foi eleito prefeito para o quadriênio 1997-2000:
A)
B)
C)
D)
E)

poçoverdense
verdense
pocense
poçoverdenense
poçovernense

Adelson Barreto
Conceição Vieira
André Moura
Pastor Mardoqueu
Angélica Guimarães

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A respeito de Barramentos, analise as afirmativas abaixo
e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I.

Os barramentos do computador são divididos em basicamente dois grandes grupos: o barramento de sistema e os barramentos de expansão.
II. O barramento de sistema é dividido em três subbarramentos: barramento de dados, barramento de
controle e barramento de memória.
III. Barramentos de expansão são as vias que fazem a informação trafegar entre o chipset e os periféricos do
computador.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e II;
I e III.

22. Todos os barramentos listados a seguir são de comunicação serial, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

SATA
PCI Express
AGP
PS/2
USB
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23. Um usuário, preocupado com a segurança do seu sistema,
instala dois HDs de 320 GB em seu computador para utilizar
a tecnologia RAID. Sua intenção é garantir o funcionamento
do sistema caso um dos HDs falhe. Certamente o modo RAID
que será adotado pelo usuário será:
A)
B)
C)
D)
E)

RAID 0
RAID 1
RAID 1 + 0
RAID 3
RAID 4

24. O Sistema Operacional Windows utiliza um recurso bastante interessante para o Gerenciamento de Memória. Esse
recurso permite reservar um espaço no HD para complementar a Memória Principal. Sempre que não houver espaço livre
suficiente na MP para a execução de algum programa, será
utilizado o espaço reservado no HD. A esse recurso dá-se o
nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

Memória Volátil
Memória Auxiliar
Memória Virtual
Memória ROM
Memória Física

25. O protocolo SMTP é usado para:
A) recebimento das mensagens de correio eletrônico.
B) fornecer as informações IP necessárias para as estações se conectarem na rede.
C) realizar a tradução dos nomes de domínios (URLs)
em endereços IP.
D) envio de mensagens de correio eletrônico.
E) as alternativas A e D estão corretas.

III. de textos, planilhas, fotos, músicas e outros documentos pessoais;
IV. de drivers dos periféricos.
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

II, apenas;
III, apenas;
I, II e III;
II e III;
I, II, III e IV.

30. Dependendo do tipo de backup realizado, pode haver ou
não a marcação dos arquivos como tendo sido copiados. Os
dois tipos de backup que fazem essa marcação são:
A)
B)
C)
D)
E)

Normal e Incremental
Normal e Diferencial
Diário e De Cópia
Diferencial e Incremental
Normal e Diário

31. Em uma empresa que utiliza a estratégia de backups normais + backups incrementais, caso ocorra um problema com
o servidor, a recuperação dos dados dar-se-á utilizando:
A)
B)
C)
D)

apenas o backup normal.
o backup normal e o ultimo backup incremental.
apenas o ultimo backup incremental.
o backup normal e todos os backups incrementais na
ordem em que foram criados.
E) todos os backups incrementais na ordem em que foram criados.
32. Observe a figura a seguir:

26. O protocolo utilizado para realizar a transferência de
arquivos entre dois computadores através da internet é o:
A)
B)
C)
D)
E)

HTTP
HTTPS
POP
DHCP
FTP

27. É um serviço usado para realizar a tradução dos nomes de
domínios (ex.: www.advise.net.br) em endereço IP:
A)
B)
C)
D)
E)

SNMP
DNS
DHCP
HTTP
Telnet

28. Assinale a única alternativa que não contém um meio de
conexão com a internet em banda larga:
A)
B)
C)
D)
E)

ADLS
Internet a cabo
Internet a Rádio
Dial-Up
HSDPA (3G)

29. Os backups são usados, oficialmente, para guardar cópias:
I. do Sistema Operacional;
II. dos programas de escritório;
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Ao clicar no botão OK, será executado o:
A)
B)
C)
D)
E)

Editor do Registro
Gerenciador de tarefas
Utilitário de configuração do Windows
Restauração do sistema
Assistente para configuração de redes

33. No item Opções de pasta do Painel de Controle, dentre
outras configurações, podemos destacar:
I. Mostrar/Não mostrar pastas e arquivos ocultos.
II. Mostra conteúdo da janela ao arrastar.
III. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos.
IV. Ajustar automaticamente o relógio para o horário de
verão.
V. Exibir arquivos NFTS criptografados ou compactados em cores.
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Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

38. Ping é um comando que:

I, II e III
I, III e V
I, III, IV e V
I, II, III e V
I, II, III, IV e V

A)
B)
C)
D)

configura o número IP do computador.
testa a conectividade entre equipamentos da rede.
configura o ponto de acesso para redes sem fio.
testa a integridade dos arquivos de configuração do
sistema.
E) as alternativas A e C estão corretas.

34. As variáveis de ambiente são cadeias de caracteres que
contêm informações sobre o ambiente do sistema e sobre o
usuário que efetuou logon. Alguns programas utilizam estas
informações para determinar o local onde os arquivos (por
exemplo, os arquivos temporários) irão ser armazenados. O
gerenciamento dessas variáveis se dá através do(a):
A) Propriedades do sistema > guia Avançado
Perfis de usuário > botão Configurações
B) Propriedades do sistema > guia Avançado
Desempenho > botão Configurações
C) Propriedades do sistema > guia Avançado
Variáveis de ambiente
D) Propriedades do sistema > guia Hardware
Perfis de hardware
E) Propriedades do sistema > guia Hardware
Gerenciador de dispositivos

> grupo

39. Assinale a alternativa que contém os dois padrões de
chaves WEP em redes sem fio:
A)
B)
C)
D)
E)

128 e 256 bits.
64 e 128 bits.
32 e 64 bits.
32 e 128 bits.
16 e 32 bits.

> grupo
> botão
> botão
> botão

40. Programa que cria uma “barreira” de proteção contra
tentativas de comunicação com o computador protegido:
A)
B)
C)
D)
E)

Firewall
Switch
Hub
Antivírus
Anti-spam

35. Sobre o Painel de Controle do Windows, analise as afirmativas abaixo:
I.

Através da Central de Segurança, é possível alterar
a senha do usuário administrador do sistema.
II. Para obter a identificação de um computador na rede, deve-se usar o recurso Opções de Acessibilidade.
III. A opção Vídeo exibe as propriedades de vídeo, porém não permite alterar a resolução da tela.
IV. Para excluir um vírus, é necessário utilizar o recurso
Adicionar e Remover Programas.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III
I, III e IV
I e IV
todas
nenhuma

36. Sobre o scandisk é CORRETO afirmar que:
A) verifica a existência de arquivos com vírus no disco
e elimina-os.
B) verifica a existência de vírus e informa ao usuário.
C) desfragmenta o disco para melhorar o desempenho.
D) verifica a existência de erros lógicos e físicos no disco e, quando possível, repara-os.
E) remove arquivos duplicados do disco.
37. Para ativar o compartilhamento de arquivos e impressoras
no Windows, utilize no Painel de controle a ferramenta:
A)
B)
C)
D)
E)

Configuração de Rede sem Fio.
Conexões de Rede.
Firewall do Windows.
Ferramentas Administrativas.
Impressoras e Aparelhos de Fax.
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