
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao
10.

O Mirante do Sertão

Parque ambiental que, segundo dados da 
Sudema, possui aproximadamente 500 hectares de área 
composta de espécies de Mata Atlântica e Caatinga, a 
Serra do Jabre é reconhecida pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) como uma das maiores fontes de 
pesquisas biológicas do país, pois possui espécies 
endêmicas que só existem aqui na reserva ecológica e 
devem ser fruto de estudo para evitar extinção de 
exemplares raros da fauna e da flora. O Parque possui
1.197 metros de altitude e é um observatório natural que 
permite que os visitantes contemplem do alto toda a 
cobertura vegetal acompanhada de relevos e fontes de 
água dos municípios vizinhos. Uma paisagem rica em 
belezas naturais, que atrai a atenção de turistas brasileiros 
e estrangeiros.

(...)
O Pico do Jabre surpreende por suas 

belezas, clima agradável e uma visão de encher de 
entusiasmo e energia positiva qualquer visitante. Com 
uma panorâmica de 130 km de visão, de onde se pode 
ver, a olho nu, os Estados do Rio Grande do Norte e 
Pernambuco, o Mirante do Sertão, título mais que 
merecido, é um dos lugares mais belos da Paraíba, com 
potencialidade para se tornar um dos complexos turísticos 
mais bem visitados do Estado.

(...)
Cenário ideal para os praticantes de 

esportes radicais, o Pico do Jabre atrai turistas de todas as 
partes do país, equipados com seus acessórios de 
segurança. A existência de trilhas fechadas é outro 
atrativo para os desportistas, incansáveis na busca de 
aventura.

O entorno do Parque Estadual do Pico do 
Jabre abrange cinco municípios com atividades 
econômicas voltadas para a agricultura. A atividade 
turística no meio rural é uma das perspectivas para o 
desenvolvimento desta economia. O Parque Estadual do 
Pico do Jabre, dentro da malha turística do estado da 
Paraíba, com roteiros alternativos envolvendo esportes, 
cultura, gastronomia e lazer, traz benefícios a uma 
população, com a geração de mais empregos.

O Parque Ecológico, como atrativo 
turístico natural desta região, faz surgir novos serviços, 
tais como mateiros, guias, taxistas, cozinheiros, dentre 
outros, os quais estão diretamente ligados ao visitante. Os 
novos empreendimentos que surgirão, vão gerar recursos 
utilizados para a adequação da infraestrutura local. 
Assim, surgirão novos horizontes para a região do 
entorno do Pico do Jabre, contribuindo para permanência 
de sua população, que não mais migrará em busca de 
empregos e melhor qualidade de vida. Com a preservação 
da natureza, que está pronta para despertar uma nova
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visão desta atividade tão promissora que é o turismo no
meio rural. (http://www.matureia.pb.gov.br)

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção 
CORRETA.

A. A Serra do Jabre é reconhecida pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) por possuir algumas espécies 
de Mata Atlântica e Caatinga.

B. O Parque possui uma paisagem única em belezas 
naturais, que atrai a atenção de todos os turistas do 
mundo.

C. O Parque possui exatamente quase dois mil metros de 
altitude e é um observatório natural que permite que 
os visitantes contemplem do alto toda a cobertura 
vegetal acompanhada de relevos e fontes de água de 
mais de cinco Estados do Nordeste e municípios 
vizinhos.

D. Estudos feitos acabaram com a extinção de 
exemplares raros da fauna e da flora.

E. Por possuir uma paisagem abastada em belezas 
naturais, atrai a atenção de turistas, tanto nacionais 
quanto internacionais.

2. Sobre o Parque Estadual do Pico do Jabre, atrativo 
turístico natural, é CORRETO afirmar que:

A. O Pico do Jabre é quem contribui exclusivamente pela 
permanência da população na região.

B. Com o surgimento de novos empreendimentos, 
proporcionará infraestrutura no local, que contribuirá 
para permanência de sua população, que não mais 
migrará em busca de empregos e melhor qualidade de 
vida.

C. Os novos empreendimentos surgiram em 
consequência da infraestrutura do local.

D. O Pico do Jabre, por proporcionar empregos e 
melhoria da qualidade de vida contribuiu para a 
erradicação da migração da população local.

E. Por consequência da total preservação e infraestrutra 
da natureza no local, concretizou-se a prática de 
turismo rural.

3. Atente para as afirmações abaixo.

I. A existência de trilhas fechadas é o único atrativo 
para os desportistas, incansáveis na busca de 
aventura.

II. A atividade turística no meio rural é uma das 
perspectivas para o desenvolvimento desta 
economia.

III. O Parque Estadual do Pico do Jabre, dentro da 
malha turística do Estado da Paraíba, não possui 
apenas espaço para esportes, mas também envolve a 
cultura e a gastronomia.
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De acordo com texto, está(ao) INCORRETA(S) a(s) O ANTÔNIMO das palavras destacadas são
afirmativa(s): RESPECTIVAMENTE:

A. Apenas I.
B. Apenas III.
C. Apenas I e II.
D. Apenas I e III.
E. I, II e III.

4. Assinale a opção CORRETA em que todas as palavras 
estão acentuadas na mesma posição silábica.

A. Água -  espécies -  municípios.
B. País - biológicas -  endêmicas.
C. Ecológica -  observatório -  Paraíba.
D. Econômicas -  acessórios -  existência.
E. Incansáveis — turística -  país.

5. Assim, surgirão novos horizontes para a região. O 
Pico do Jabre atrai turistas de todas as partes do país.

Os tempos verbais das palavras destacadas, nas frases 
acima, são RESPECTIVAMENTE:

A. Tempo Passado -  Tempo Passado.
B. Tempo Futuro -  Tempo Presente.
C. Tempo Presente -  Tempo Passado.
D. Tempo Futuro -  Tempo Futuro.
E. Tempo Presente -  Tempo Presente.

6. “Uma paisagem rica em belezas naturais, que atrai a 
atenção de turistas brasileiros e estrangeiros.”

Quanto ao número de sílabas, as palavras paisagem, 
atrai e estrangeiros são RESPECTIVAMENTE:

A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba.
B. Dissílaba, trissílaba, polissílaba.
C. Polissílaba, dissílaba, trissílaba.
D. Dissílaba, polissílaba, polissílaba.
E. Trissílaba, dissílaba, polissílaba.

7. “A atividade turística no meio rural é uma das 
perspectivas para o desenvolvimento desta economia.”

Assinale a opção que apresenta a palavra que substitui 
perspectivas sem alterar o sentido do trecho acima.

A. Projetos.
B. Respectivas.
C. Presunções.
D. Esperanças.
E. Imaginações.

8. “Devem ser fruto de estudo para evitar extinção de 
exemplares raros da fauna e da flora.”

A. Diminuição -  preciosos.
B. Destruição -  importantes.
C. Aniquilamento -  incomuns.
D. Amortização -  significantes.
E. Surgimento -  abundantes.

9. Algumas palavras do texto estão escritas com acento. 
Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras turística, 
agradável e país são RESPECTIVAMENTE:

A. Paroxítona -  oxítona -  proparoxítona.
B. Proparoxítona -  oxítona -  paroxítona.
C. Paroxítona -  paroxítona -  proparoxítona.
D. Proparoxítona -  paroxítona -  paroxítona.
E. Proparoxítona -  paroxítona -  oxítona.

10. Assinale a opção em que TODAS as palavras 
apresentam separação de sílaba escrita 
INCORRETAMENTE.

A. Am-bi-en-tal -  pos-su-i -  hec-ta-res
B. A-tlân-ti-ca -  caa-tin-ga -  pa-ís
C. Es-pé-cies -  mu-ni-cí-pios -per-ma-nên-cia
D. A-de-qua-ção -  in-can-sá-ve-is -  na-tu-rais
E. Ma-te-i-ro -  pro-mis-so-ra -  mei-o

CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11. São alguns Pontos Turísticos de Matureia, EXCETO:

A. Casarão do Jabre.
B. Pedra do Tendor.
C. Rapel.
D. Pico do Jabre.
E. Festival do Frio.

12. Sobre os aspectos históricos da cidade de Maturéia 
analise as afirmativas:

I. O povoado de Matureia pertencia a Teixeira.
II. Matureia fica muito próxima às elevações serranas 

que culminam no Pico do Jabre, o ponto mais alto do 
Estado da Paraíba.

III. Recentemente o Governo do Estado zoneou uma 
área de preservação ambiental disciplinado o uso do 
solo nos arredores do Pico do Jabre.

IV. A Vila de Matureia foi transformada em cidade, 
desmembrando-se de Teixeira.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A. I, II e III apenas.
B. I e IV apenas.
C. III e IV apenas.
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D. I e II apenas.
E. I, II, III e IV.

13. Sobre o Aedes aegypti é INCORRETO afirmar:
A. O Aedes aegypti vive e reproduz-se em áreas próximas a 

domicílios, onde haja água relativamente limpa e parada 
(pneus, vasos, latas, caixas d’água).

B. O mosquito geralmente deposita seus ovos em áreas 
úmidas, como paredes de pneus ao ar livre ou caixas 
d’águas abertas.

C. Quando chove, o ovo depositado volta a se molhar, 
podendo completar seu ciclo de desenvolvimento.

D. O Aedes aegypti não é responsável pela transmissão da 
febre amarela.

E. Quem pica os seres humanos é fêmea do mosquito da 
dengue.

14. " 'Quanta honra o destino me reservou de poder sair da 
minha voz o grito de esperança de milhões de 
brasileiros. Senhoras e senhores. Carrego comigo 
nossa história de luta pela liberdade e pela 
democracia. Por isso eu digo sim!", afirmou o 
responsável pelo 342° voto a favor do impedimento da 
Presidente da República.

O deputado que ficou conhecido pelas palavras acima 
citada e pelo voto decisivo a favor da abertura do 
processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) é:

A. Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).
B. Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
C. Bruno Araújo (PSDB-PE).
D. Daniel Coelho (PSDB-PE).
E. Tiririca (PR- SP).

15. Com grande extensão territorial e variação climática, 
o Brasil abriga vários tipos de vegetação, com 
destaque para a Caatinga, Campos, Cerrado, Floresta 
Amazônica, Mangues, Mata Atlântica, Mata de 
Araucária, Mata de Cocais e Pantanal.

Sobre a Vegetação da Caatinga analise as afirmativas:

I. Ocupa uma área de aproximadamente 800 mil 
quilômetros quadrados, é o único bioma 
exclusivamente brasileiro.

II. Ela é típica das regiões semiáridas, podendo ser 
encontrada nos estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, Piauí, Minas Gerais e São Paulo.

III. A vegetação é marcada por plantas xerófilas, 
adaptadas ao clima seco e a pouca 
disponibilidade de água.

IV. A fauna é representada por répteis, roedores, 
arara-azul, asa-branca, cutia entre outros.

A. II e III apenas.
B. I e IV apenas.
C. II, III e IV apenas.
D. I, III e IV apenas.
E. I, II, III e IV.

16. O site de verificação de fatos classifica então como 
“exagerada” a seguinte afirmação de Dilma (que 
também é a base da defesa feita por José Eduardo 
Cardozo, advogado-geral da União, na comissão 
especial do impeachment): “O meu impeachment, 
baseado nisso, significaria que todos os governos 
anteriores ao meu teriam de ter sofrido impeachment, 
porque todos eles, sem exceção, praticaram atos iguais 
ao que eu pratiquei, e sempre com respaldo legal.”
http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil

No Texto acima a presidente Dilma Rousseff alega 
que todos os governos anteriores ao dela praticaram
atos iguais como:

A. Pedaladas fiscais.
B. Probidade Administrativa.
C. Golpe de Estado.
D. Abuso de poder.
E. Investigação criminal.

17. O desmatamento é um dos mais graves problemas 
ambientais da atualidade, pois além de devastar as 
florestas e os recursos naturais, compromete o 
equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, 
incluindo os ecossistemas, afetando gravemente 
também a economia e a sociedade.

Existem alguns motivos que provocam ou 
intensificam a ocorrência do desmatamento, entre os 
quais, podemos mencionar, EXCETO:

A. Expansão agropecuária.
B. Atividade mineradora.
C. Maior demanda por recursos naturais.
D. Êxodo rural.
E. Aumento das queimadas.

18. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à, EXCETO:

A. Publicidade.
B. Liberdade.
C. Igualdade.
D. Segurança.
E. Propriedade.

Estão CORRETAS as afirmativas:
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19. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios, 
EXCETO:

A. Independência nacional.
B. Prevalência dos direitos humanos.
C. Autodeterminação dos povos.
D. Intervenção dos poderes.
E. Igualdade entre os estados.

20. De acordo com o art. 2° da Lei Orgânica Municipal de 
Matureia o município em sua organização tem como 
fundamento, EXCETO:

A. O respeito à cidadania.
B. À dignidade da pessoa humana.
C. A improbidade administrativa.
D. O pluralismo político.
E. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

INFORMÁTICA

21. Lei os itens abaixo, enumere os parênteses e em 
seguida, marque a alternativa com a sequência 
CORRETA:

1. Software
2. Aplicativo
3. Hardware
4. Sistema Operacional

( ) Elementos eletrônicos interligados à placa mãe.
( )Componentes lógicos do computador ou de 

processamento de dados.
( )Responsável por fornecer a interface entre o 

computador e o usuário.
( )Programa de computador responsável por 

desempenhar uma tarefa específica.

A. 1-3-2-4
B. 4-3-1-2
C. 3-1-4-2
D. 2-1-4-3
E. 3-4-1-2

22. Marque a alternativa que NÃO corresponde a redes de 
computadores:

A. LAN
B. WLAN
C. MAN
D. WLAW
E. WAN

23. Os dispositivos de entrada e saída de dados também 
são chamados de periféricos, possibilitando a 
interação entre o usuário e o computador.

Dentre as alternativas abaixo, marque a opção que 
NÃO corresponde ao dispositivo de entrada:

A. Scanner.
B. Microfone.
C. Joystick.
D. Tela sensível ao toque.
E. Impressora.

24. Com relação aos tipos de memória de computador, 
marque a alternativa que apresenta à memória 
responsável por manter os dados durante o uso do 
computador e manter os programas carregados:

A. BIOS
B. ROM
C. EPROM
D. FLASH
E. RAM

25. Com relação ao Sistema Operacional Windows, 
assinale a alternativa INCORRETA:

A. Uso do sistema de arquivos exclusivo do tipo NTFS.
B. Pode ser utilizado por vários usuários.
C. Dispõe de recursos Plug and Play de instalação de 

dispositivos.
D. Apresenta sistema operacional gráfico e interface 

editável.
E. Sua plataforma funciona com multitarefas.

26. As alternativas abaixo apresentam dispositivos de 
discos compactos responsáveis somente por gravação
de dados, EXCETO:

A. DVD-R
B. DVD-RW
C. CD-R
D. CD-RW
E. CD-Rom

27. Ao navegar na internet e acessar links, pode acontecer 
de haver redirecionamento de páginas para novas 
janelas chamadas pop-up.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção que na 
aba das opções do internet Explorer, possui a opção de 
ativar e desativas esta função:

A. Geral.
B. Privacidade.
C. Avançado.
D. Conteúdo.
E. Programas.

28. Com relação às opções de ferramentas do Windows, 
são disponibilizadas como aplicativos acessórios. Em
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relação ao assunto, marque a opção que NÃO faz 
parte do Sistema Operacional:

A. Desfragmentador de disco.
B. Monitor de recursos.
C. Agendador de Tarefas.
D. Internet Explorer.
E. Compactador de arquivos.

29. Com relação às funções do Microsoft Excel, marque a 
alternativa que CORRESPONDE à função de dados:

A. Orientação.
B. Caixa de texto.
C. Traduzir.
D. Pesquisa e referência.
E. Classificar e filtrar.

30. Marque a alternativa CORRETA que apresenta a 
função de Auto Soma do Microsoft Excel:

A. SE
B. E
C. MAIS
D. SOME
E. MÉDIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
Republica, A redação oficial deve-se caracterizar 
pela:

Assinale a alternativa INCORRETA:

A. Impessoalidade.
B. Clareza.
C. Concisão.
D. Informalidade.
E. Uniformidade.

32. Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
Republica, são princípios fundamentais da 
administração pública que norteiam a elaboração dos 
atos e comunicações oficiais:

A. Clareza e precisão.
B. Publicidade e impessoalidade.
C. Publicidade e clareza.
D. Impessoalidade e legalidade.
E. Publicidade e legalidade.

33. A  transparência do sentido dos atos normativos, bem 
como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio 
Estado de Direito: é inaceitável que um texto legal 
não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade

implica, pois, necessariamente, clareza e concisão. 
Nesse sentido, fica claro também que as
comunicações oficiais são necessariamente 
uniformes, pois há sempre um único comunicador
(________________ ) e o receptor dessas
comunicações ou é o próprio___________________
(no caso de expedientes dirigidos por um órgão a 
outro) -  ou o conjunto dos cidadãos ou instituições 
tratados de forma homogênea (____________).

Complete as Lacunas acima e assinale a alternativa 
CORRETA

A. O serviço público, serviço público, o público.
B. O servidor, o público, o público.
C. O público, serviço público, o serviço público.
D. O serviço público, serviço público, serviço público.
E. O público, o público, o público.

34. O emprego dos pronomes de tratamento obedece a 
secular tradição. São de uso consagrado. É usado 
Vossa Excelência, para as seguintes autoridades:

Assinale a alternativa INCORRETA

A. Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais.
B. Prefeitos Municipais.
C. Ministros de Estado.
D. Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.
E. Vereadores.

35. O vocativo a ser empregado em comunicações 
dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 
Senhor, seguido do cargo respectivo:

I. Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
II. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso 

Nacional.
III. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo 

Tribunal Federal.

Está(ao) CORRETA(S) a(s) afirmativas(s):

A. I , apenas.
B. II, apenas.
C. I, II e III.
D. III, apenas.
E. II e III apenas.

36. Em comunicações oficiais, está abolido o uso do
tratamento _______________________, às autoridades
arroladas na lista anterior. A dignidade é pressuposto 
para que se ocupe qualquer cargo público, sendo 
desnecessária sua repetida evocação.

A. Ilustríssimo.
B. Senhor.
C. Excelentíssimo.
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D. Digníssimo (DD).
E. Vossa Excelência.

37. Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes 
pela finalidade do que pela forma. Com o fito de 
uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação 
única, que siga o que chamamos de padrão ofício, são 
eles:

A. Ofício, Aviso, Memorando.
B. Ofício, Aviso, Carta.
C. Aviso, Requerimento, Ata.
D. Ofício, Aviso, Requerimento.
E. Requerimento, Carta, Ofício.

38. Segundo as forma de diagramação, os documentos do 
Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de 
apresentação, entre outros: EXCETO

A. Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 
corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas 
notas de rodapé.

B. É obrigatória constar a partir da primeira página o 
número da página.

C. O início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de 
distância da margem esquerda.

D. O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no 
mínimo, 3,0 cm de largura e o campo destinado à 
margem lateral direita terá 1,5 cm.

E. Todos os tipos de documentos do Padrão Ofício 
devem ser impressos em papel de tamanho A-4, ou 
seja, 29,7 x 21,0 cm.

39. Está expresso no art. 2°, parágrafo único, da 
Lei 8.666/1993, a saber: “Para os fins desta Lei, 
considera-se em todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e particulares, 
em que haja um acordo de vontades para a formação 
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 
sejam qual for a denominação”.

O Conceito acima se refere a:

A. Convênio
B. Ata.
C. Declaração.
D. Atestado.
E. Contrato.

40. Analise os itens abaixo:

I. Lei é espécie normativa constante do art 59 da CF. 
De uso exclusivo do Poder Legislativo, tem a 
característica de generalidade e abstração.

II. Decreto serve para regulamentar uma lei (caso de 
decreto regulamentar do art 84, IV da CF) é 
privativo do chefe do poder executivo (Presidente da 
República, Governador e Prefeito).

Agente Administrativo

III. Portarias são atos administrativos, geralmente 
internos, expedidos pelos chefes de órgãos. Incluem- 
se, na categoria de atos ordinatórios.

Está(ao) CORRETA(S) a(s) alternativa(s):

A. I , apenas.
B. II, apenas.
C. III, apenas.
D. II e III apenas.
E. I, II e III.

Concurso Público Matureia - PB - 2016

Educa6


