
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB 

INSTRUÇÕES:

S AO J OS E  DE  P I RANHAS  2 0 1 6

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

CARGOS:

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Rural | Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana
Monitor de CAPS  | Motorista (Categoria C) | Motorista (Categoria D).

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."
Albert Einstein (1879-1955)

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

01

Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Caso existam, comunique 
imediatamente ao Fiscal de Sala.

02

Verifique se os dados existentes na Folha de 
Respostas conferem com os dados do Cartão de 
Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.

03

Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é 
permitida a saída do candidato antes de esgotado o 
tempo mínimo de 2 (duas) horas.

04

É vetado,  durante a  prova,  o  intercâmbio 
ou empréstimo de material de qualquer natureza 
entre os candidatos,  bem como o uso de 
celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de 
equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a 
indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas 
dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e 
entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de 
Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.

06

Verifique se este caderno de provas contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 
Português de 01 a 20, Matemática de 21 a 30 e 
Conhecimentos Gerais de 31 a 40.



PORTUGUÊS
Leia com atenção o texto abaixo e responda às questões 1, 2 e 3.

O Xote das Meninas

Mandacaru quando “fulora” na seca

É o sinal que a chuva chega no sertão

Toda menina que enjoa da boneca 

É sinal que o amor já chegou no coração

Meia comprida

Não quer mais sapato baixo

Vestido bem cintado

Não quer mais vestir timão

Ela só quer

Só pensa em namorar

Ela só quer

Só pensa em namorar

De manhã cedo já tá pintada

Só vive suspirando, sonhando, acordada

O pai leva ao dotô a filha adoentada

Não come, nem estuda

Não dorme, não quer nada

Ela só quer 

Só pensa em namorar

Ela só quer

Só pensa em namorar

Mas o dotô nem examina

Chamando o pai do lado

Lhe diz logo em surdina

Que o mal é da idade

Que pra tal menina

Não tem um só remédio

Em toda medicina

Ela só quer

Só pensa em namorar

Ela só quer

Só pensa em namorar
(Zé Dantas e Luiz Gonzaga)

01ª QUESTÃO

Em relação à temática apresentada no texto, é CORRETO 

afirmar:

a) O texto faz uma associação entre o período de chegada da 

chuva no sertão e as transformações por que passam as 

meninas na puberdade.

b) A música representa apenas uma exaltação às mudanças de 

comportamento de adolescentes.

c) Trata-se de mostrar o Xote como um ritmo nordestino.

d) Passagem da puberdade para a vida adulta.

e) O texto mostra o mundo de fantasia e de amor na adolescência.

02ª QUESTÃO

Leia atentamente as afirmações que se seguem para responder o 

que se pede:

I - Zé Dantas e Luis Gonzaga utilizaram características da 

língua oral e popular para exaltar uma realidade nordestina.

II - O florar do mandacaru em plena seca representa a esperança 

do povo nordestino por chuva.

III - O texto compara a florada do mandacaru à chegada do amor 

no coração das meninas.

IV - O texto não generaliza a rejeição da boneca como sinal de 

amor no coração.

V - O autor utiliza expressões como “fulora” e “dotô” por 

desconhecer a norma culta.

Estão CORRETAS:

a) I e IV.

b) II e V

c) I, II e III.

d) III e V.

e) III e IV.

03ª QUESTÃO

A palavra SURDINA, no texto, significa:

a) Desconfiado.                                    

b) Sem alarde.

c) Preocupado.

d) Rapidamente.

e) Temeroso.

Leia o texto abaixo e responda as questões 4, 5 e 6

Disponível 

em>https://www.google.com.br/search?q=glasbergen+imagens&rlz=1C2AVNE

_enBR644BR644&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc<Data da 

consulta 23.07.2016.

PÁGINA 02



INFORMÁTICAINFORMÁTICA

04ª QUESTÃO
Há no texto:

a) Há apenas 1 (um) pronome possessivo no texto.
b) Aparecem 2(dois) pronomes demonstrativos.
c) Os pronomes que aparecem no texto são todos possessivos.
d) Além de pronomes possessivos, um pronome pessoal do caso 

reto.
e) 3 (três)  pronomes possessivos e 1(um) pronome 

demonstrativo.

05ª QUESTÃO
Os vocábulos vírus, lápis e caneta classificam-se quanto à 
tonicidade, respectivamente, em:

a) Proparoxítona, proparoxítona e paroxítona.
b) Paroxítona, paroxítona e paroxítona.
c) Paroxítona, paroxítona e oxítona.
d) Proparoxítona, paroxítona e paroxítona.
e) Oxítona, oxítona e paroxítona.

06ª QUESTÃO
Leia com atenção as afirmações que se seguem para responder o 
que se pede:

I - Na frase ...esse vírus contaminou meu lápis e minhas 
canetas, temos um caso de sujeito simples.

II - As palavras tarefas, computador, vírus, lápis e canetas 
pertencem toda à classe dos substantivos.

III - Todos os substantivos presentes no texto são concretos.
IV - A seleção dos substantivos não contribui para os efeitos de 

sentido do texto.
V - A frase Não pude fazer a tarefa exerce a função de predicado 

nominal.

Estão CORRETAS apenas:

a) III, IV e V
b) I e IV
c) II, III e V
d) I, II e III
e) I e III.

Leia a imagem a seguir e responda as questões 7 e 8:

Disponível 
em:>https://www.google.com.br/search?tbnid=oj8hMcaFq37v9M:&docid=He1r
6BajvJvdPM&bih=667&biw=1366&q=placas+com+erros+de+portugues, Data 
da consulta 24/07/2016

07ª QUESTÃO
A imagem revela um caso de desvio de ortografia. A alternativa 
que conserta o problema é:

a) eceto.
b) exseto.
c) esseto.
d) exceto.
e) exsceto.

08ª QUESTÃO
Os vocábulos ÔNIBUS, CAMINHÕES e CARGA classificam-
se quanto à sílaba tônica respectivamente em:

a) Paroxítona, proparoxítona e oxítona.
b) Proparoxítona, paroxítona e oxítona.
c) Proparoxítona, oxítona e paroxítona.
d) Oxítona, paroxítona e proparoxítona.
e) Oxítona, oxítona e paroxítona.

Leia o texto a seguir e responda as questões 9 e 10.

09ª QUESTÃO
Leia a imagem a seguir e marque a alternativa CORRETA de 
acordo com a norma padrão:

Disponível em:>
https://www.google.com.br/search?tbnid=oj8hMcaFq37v9M:&docid=He1r6Baj
vJvdPM&bih=667&biw=1366&q=placas+com+erros+de+portugues&tbm< 
Data da consulta: 24/07/2016

a) Pedrero, bombeiro, eletricista, servisos em geral.
b) Pedreiro, bombeiro, eletricista, serviços em geral.
c) Pedreiro, bombeiro, eletrissista, serviços em geral.
d) Pedreiro, bombeiro, eletricista, servisos em geral.
e) Pedreiro, bombero, eletricista e serviços em geral.

10ª QUESTÃO
Assinale a única alternativa CORRETA com relação ao texto-
imagem da questão anterior:

a) Apenas o vocábulo eletricista é substantivo.
b) Todos os vocábulos são substantivos.
c) Nem todos os vocábulos são substantivos.
d) O vocábulo bombeiro é um substantivo composto.
e) Todos os substantivos são derivados.
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Leia com atenção o texto a seguir e responda as questões 11, 12 e 13

Vende-se um sítio

Disponível emhttp://www.sitedoescritor.com.br/sitedoescritor_auto_ajuda_00032_anuncio_bilac.htmlAcesso em: 24/07/2016.

11ª QUESTÃO

Em relação aos recursos linguísticos empregados por Olavo Bilac para a construção do anúncio, é CORRETO afirmar:

I - Houve a supremacia quanto ao uso dos adjetivos em relação a outras classes de palavras, com o objetivo de enfatizar as belezas do 

sítio.

II - O uso dos adjetivos não representou aspecto relevante quanto à construção de sentido do texto.

III - O dono do sítio não tinha preocupação em exaltar as belezas de sua propriedade, pois a terra já não lhe interessava mais.

IV - A descrição feita por Bilac não influenciou na decisão do amigo, pois ele já havia decidido vender o sítio.

V - A forma poética escolhida por Bilac para descrever o sítio foi elemento decisivo para o proprietário desistir da venda.

Estão CORRETAS apenas:

a) I e II.

b) I e V.

c) II, III e IV.

d) III e IV.

e) I, IV e V.

12ª QUESTÃO

Em relação ao trecho “Vende-se encantadora propriedade”, assinale a proposição CORRETA:

a) É uma situação de sujeito oculto, pois embora se possa identificar o sujeito, este não aparece de forma explícita na frase.

b) Não há sujeito nessa oração, logo trata-se de uma oração sem sujeito.

c) Trata-se de um caso de sujeito indeterminado, pois o SE é índice de indeterminação do sujeito.

d) “Encantadora propriedade” é sujeito simples do verbo vender.

e) PROPRIEDADE é o sujeito simples da frase, sendo “encantadora” o predicativo.

13ª QUESTÃO

No trecho “Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem penso mais nisso, disse o homem. 

Quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha! Desisti imediatamente de vender aquele paraíso!”, as palavras sublinhadas 

classificam-se, respectivamente, em:

a) Verbos intransitivo, verbo intransitivo e verbo intransitivo.

b) Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.

c) Verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto.

d) Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.

e) Verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e verbo intransitivo.

O dono de um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua: 
Sr. Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o Senhor bem conhece. Pode redigir o anúncio 
para o jornal? 
Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: "Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros 
ao amanhecer; com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa 
banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda".  
Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. 
Nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha! Desisti 
imediatamente de vender aquele paraíso! 
Às vezes alguém chega para nós, e com a palavra certa, com a observação adequada nos muda o ângulo 
de vista, nos faz quebrar os paradigmas e entendemos que certas coisas que tanto precisamos e 
achamos não ter, estão bem do nosso lado... 
Amar a vida e tudo que nos cerca nunca é demais... 
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Leia o texto a seguir e responda as questões 14 e 15:

Disponível 
em:>https://www.google.com.br/search?tbnid=oj8hMcaFq37v9M:&docid=He1r
6BajvJvdPM&bih=667&biw=1366&q=placas+com+erros+de+portugues&tbm
=isch&imgil<Data da consulta: 25/07/2016.

14ª QUESTÃO
Sobre o texto, acima, é CORRETO afirmar:

a) O autor utilizou-se de uma série de adjetivos para enfatizar as 
dificuldades encontradas por pessoas mais velhas para decifrar 
as mensagens eletrônicas.

b) A repetição dos adjetivos não contribui para os efeitos de 
sentido produzidos no texto.

c) O sentido se estabelece no texto a partir do momento em que as 
senhoras conseguem decifrar os códigos.

d) Os recursos visuais não auxiliam na construção de sentido 
desse texto, basta atentar para o texto verbal.

e) O texto mostra que para as duas senhoras não foi tão difícil 
decifrar o código.

15ª QUESTÃO
Marque a alternativa CORRETA, com relação ao texto da questão 
anterior:

a) As vírgulas utilizadas no segundo balão servem para enfatizar 
as dificuldades enfrentadas pelas duas senhoras quanto ao uso 
da internet.

b) A expressão a bicha demonstra que as senhoras têm 
familiaridade com o computador.

c) As reticências demonstram que finalmente as senhoras 
conseguiram entender a linguagem do computador.

d) As senhoras repetem algumas expressões apenas para entender 
melhor.

e) O uso das aspas na expressão código de barras não tem 
relevância para o sentido do texto.

Leia o texto abaixo e responda a questão 16.

Disponível em: 
>https://www.google.com.br/search?q=eu+sou+o+coelhinho+da+pascoa+e+vim
+colocar+uns+ovinhos+pra+voces&rlz=1C2AVNE_enBR644BR644&biw=13
66&bih=667&<Data da consulta< 25/07/2016.

16ª QUESTÃO
Sobre a temática do texto, relacionada ao mosquito da Dengue, é 
CORRETO afirmar:

I - Houve um avanço nas doenças provenientes do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue, e do zika vírus.

II - Sugere-se na charge que o mosquito da dengue não é tão 
perigoso assim, podendo ser comparado a um coelhinho.

III - O autor utiliza uma linguagem apelativa para nos mostrar 
como doenças provenientes do mosquito da dengue estão se 
propagando caso a sociedade não tome medidas para 
prevenir essa invasão.

IV - O pneu e o lixo acumulados demonstram que a sociedade 
está cumprindo seu papel na erradicação do mosquito.

V - As expressões “Coelhinho da páscoa” e “ovinhos” 
comprovam que as doenças provenientes do mosquito não 
são tão graves como parecem.

Estão CORRETAS as proposições:

a) I, II e V.
b) III e IV
c) II e IV.
d) I e III.
e) II, III e V

Leia o texto e responda as questões 17 e 18.

Disponível em: 
>https://www.google.com.br/search?q=eu+sou+o+coelhinho+da+pascoa+e+vim
+colocar+uns+ovinhos+pra+voces&rlz=1C2AVNE_enBR644BR644&biw=13
66&bih=667&<Data da consulta< 25/07/2016.

17ª QUESTÃO
Seguindo a ordem em que aparecem no texto, os pronomes ISSO, 
ESSA, NÓS e LA podem ser classificados respectivamente, 
como:

a) Pronome demonstrativo, pronome demonstrativo, pronome 
pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo.

b) Pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome 
pessoal e pronome pessoal do caso oblíquo.

c) Pronome possessivo, pronome possessivo, pronome pessoal 
do caso reto e pronome pessoal do caso reto.

d) Pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome 
possessivo e pronome pessoal do caso oblíquo.

e) Pronome possessivo, pronome possessivo, pronome pessoa do 
caso oblíquo e pronome pessoal do caso reto.
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18ª QUESTÃO
Sobre o texto, é CORRETO afirmar que, quanto aos vocábulos governo, gripe e dengue são:

a) Apenas dengue é uma palavra paroxítona.
b) Todas são paroxítonas.
c) São todas oxítonas.
d) Todas são proparoxítonas.
e)  Governo é proparoxítona e gripe e dengue são oxítonas

Acerca da charge abaixo, responda à questão 19 

Disponível em>https://www.google.com.br/search?q=glasbergen+imagens&rlz=1C2AVNE_enBR644BR644&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc <. Data   da 
consulta: 25/07/2016.

19ª QUESTÃO
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso de pontuação:

a) A vírgula empregada após a expressão “com amor”, expressa uma ideia finalizada.
b) A utilização da vírgula para encadear as orações “Sua mãe e eu estamos bem, mas temos saudades.”, não é adequada, prejudicando a 

compreensão do texto.
c) A pontuação de forma geral tornou o texto confuso.
d) Não é obrigatório o uso da vírgula, no texto, após a expressão “Por favor”.
e) O uso do ponto de interrogação na primeira linha do texto sugere o distanciamento entre pais e filhos com a expansão da internet.

20ª QUESTÃO
Leia o texto a seguir e julgue as proposições que seguem:

Disponível em:>https://www.google.de/search?q=amarildo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved<Data da consulta:24/07/2016

I - O texto remete o leitor a uma realidade vivida por muitas pessoas em sites de relacionamentos que   se utilizam de informações 
mentirosas para impressionar outras pessoas.

II - O uso dos adjetivos “verdes”, “loiro e “excelente” contribuem juntamente com os aspectos visuais para a construção de sentido do 
texto, provocando no leitor o riso, característica desse gênero textual.

III - As reticências mostram que as informações podem não ser verdadeiras.
IV - Não se pode usar o ponto de exclamação após a expressão “oi gatinha”, pois trata-se apenas de um chamamento.
V - A expressão “gatinha” foi utilizada com o objetivo de agradar, impressionar.

Estão CORRETAS, apenas:

a) II e V.     c)   I, II e III.     e)   I e IV.
b) II, III e IV.     d)   I, II e V.
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MATEMÁTICA
21ª QUESTÃO
O valor da expressão M = [24 ÷ (6+2 x 3) + 15] x 20 é:

a) 220     
b) 340      
c) 150     
d) 320      
e) 45

22ª QUESTÃO

A fração imprópria      , escrita na forma de um número misto, é: 

a) 

b)     

c)     

d)      

e)

23ª QUESTÃO
Um comerciante, de seu lucro, tirou uma quantia para repartir com 
seus 5 funcionários. Se Carlos receber 1/3 da quantia, Júlio 1/4, 
Antônio 2/5, Maria 1/6 e Kátia 2/3, então, quem vai ficar com a 
maior quantia é,

a) Carlos    
b) Kátia    
c) Júlio     
d) Maria   
e) Antônio

24ª QUESTÃO

O senhor João construiu, em sua fazenda, uma caixa d´água com 

base quadrada e capacidade para 8.000 L. Qual a área da base 

dessa caixa, sabendo-se que a sua altura é de 200 cm?

2a) 4 m      
2b) 40 m      
2c) 16 m     

2d) 4000 m      
2e) 8 m  

25ª QUESTÃO

Se a soma de dois números é 35 e a diferença entre eles é 5, então o 

produto desses números é:

a) 55

b) 50    

c) 200    

d) 150     

e) 300    
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26ª QUESTÃO

A solução da equação              é:

a) 8       

b) 9      

c) 5      

d) 18     

e) 10  

27ª QUESTÃO

Ariane foi a uma padaria e comprou quatro coxinhas e uma 

empadinha com uma nota de R$ 20,00 e recebeu R$ 7,00 de troco. 

Se a empadinha custa R$ 0,50 a mais que cada coxinha, então o 

preço de uma coxinha é:

a) R$ 1,50    

b) R$ 3,00    

c) R$ 2,50    

d) R$ 5,00    

e) R$ 4,00

28ª QUESTÃO�  

O porteiro de um condomínio residencial trabalha doze horas e 

tem vinte e quatro horas de descanso. Se ele trabalhar 36 horas, 

descansará:

  

a) 6 dias     

b) 3 dias    

c) 2 dias     

d) 7 dias     

e) 5 dias

29ª QUESTÃO

Antônio foi ao comercio e comprou uma TV com desconto de 

20% sobre o valor de venda. Se a TV foi comprada por R$ 

1.400,00, então o valor de venda era:

 

a) R$ 1.750,00 

b) R$ 1.450,00

c) R$ 1,800,00  

d) R$ 1.850,00

e) R$ 1.600,00

30ª QUESTÃO

Sabendo que a - b = 15, então o valor de a e b, na proporção                  

              é:

a) (15 e 29)  

b) (35 e 20) 

c) (40 e 30)  

d) (10 e 20) 

e) (4 e 5)

27
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xx  


4

7


b
a
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CONHECIMENTOS GERAIS
31ª QUESTÃO

Analise as proposições a seguir:

I - Nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, as queimadas 

são hoje um grave problema. Sem chuva, é comum o 

aparecimento de focos de incêndio, que destroem lavouras, 

vegetação nativa e provocam uma baixa umidade relativa de 

ar.

II - Os ambientalistas afirmam que, na Amazônia, uma área de 
2aproximadamente 50 mil km  é atingida por queimadas 

anualmente, gerando empobrecimento do solo, acelerando o 

processo de desertificação e liberando fumaça que pode 

causar problemas à saúde, além de contribuir para o 

aquecimento do planeta e as alterações climáticas.

III - A agropecuária tem causado impactos ambientais 

significativos no cerrado, no pantanal e na floresta 

amazônica, tais como o desmatamento de grandes áreas 

verdes para a criação de gado e o plantio de soja, 

contribuindo desta forma com o processo de desertificação.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) proposição(ões):

a) II e III, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I, II e III.

d) I e III, apenas.

e) I, apenas.

32ª QUESTÃO

No advento do século XXI, o processo de globalização 

intensificou-se, com seus discursos de uniformização, numa 

tentativa de homogeneizar o mundo, contrariando o pluralismo 

cultural.

Sobre o fenômeno da globalização é CORRETO afirmar: 

a) Processo exclusivo do mundo contemporâneo, unilateral e que 

determina a ocidentalização de todos os povos.

b) Fenômeno homogêneo que garante o crescimento econômico 

dos países considerados pobres.

c) No contexto da globalização vivemos uma condição planetária 

pontuada por intervenções locais, regionais, cujas intensas 

variações determinam a alternância, mais ainda o confronto do 

local e do global.

d) Ocorre exclusivamente no campo econômico, favorecendo os 

interesses dos oito países mais ricos do mundo.

e) Deve ser visto de forma simplificada, cujo foco é apenas o de 

desconstruir fronteiras econômicas.

33ª QUESTÃO
Nos últimos anos tem se acentuado no Brasil a escassez de água. 
Considerando este recurso natural assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Devido ao processo de desertificação a Amazônia é a região 

mundial que sofre a maior escassez deste recurso hídrico.

b) Compete aos prefeitos, como chefes do poder executivo 

municipal, gerir e administrar a captação e distribuição de 

água para a população.

c) A escassez de água no Nordeste do Brasil tem como causa 

exclusiva a seca que assola a região nestes últimos anos.

d) O Brasil possui as maiores reservas de água potável do planeta 

e estão distribuídas de forma igualitária no espaço geográfico 

brasileiro. 

e) Um dos fatores que geram a escassez de água no Brasil é a má 

gestão dos recursos hídricos.

34ª QUESTÃO
O te r ro r i smo con temporâneo  é  ca rac te r izado  pe la 
descentralização de suas atividades. Quanto ao terrorismo é 
CORRETO afirmar:

a) Apesar de ser um desafio para a comunidade internacional, 

esta temática nunca foi incluída nos debates da Assembleia 

Geral das Nações Unidas.

b) Não é raro que após um ataque terrorista vários grupos não 

relacionados reivindiquem a responsabilidade pela ação.

c) O terrorismo é um fenômeno que atinge exclusivamente o 

continente europeu.

d) O Estado Islâmico é o único responsável pela explosão de 

ataques terroristas no mundo contemporâneo.

e) Os ataques de 11 de setembro, na França, não proporcionaram 

uma transformação no tratamento internacional do 

terrorismo, o que gerou um aumento considerável deste 

fenômeno a nível mundial.

35ª QUESTÃO
Analise as proposições a seguir:

I - O Brasil é uma República Federativa Presidencialista 

formada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

II - O impeachment é a perda de um mandato por crime de 

responsabilidade e é conduzido pelo Poder Judiciário que 

recebe a denúncia, acata e julga o denunciado.

III - O processo de impeachment é um processo que pode ser 

aplicado exclusivamente em todos os membros do Poder 

Executivo Federal.

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) proposição(ões):

a) I e III

b) II

c) III

d) I e II

e) I
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36ª QUESTÃO

O que garantirá um trânsito seguro são as atitudes conscientes e a 

prática da cidadania por cada indivíduo. Assinale a alternativa que 

corresponde ao exercício da cidadania no trânsito:

a) Transportar crianças menores de sete anos no banco dianteiro e 

com cinto de segurança.

b) Não socorrer outras pessoas em casos de defeitos de 

automóveis.

c) Conduzir veículos tendo consumido álcool em pequena 

quantidade.

d) Não falar ao celular na direção ou ao atravessar a rua.

e) Continuar conduzindo veículo mesmo estando com cansaço e 

em estado de grande sonolência.

37ª QUESTÃO

Apesar dos avanços tecnológicos das últimas quatro décadas 

provocados sobretudo pela revolução técnico-científico-

informacional, o principal recurso da matriz energética mundial e 

brasileira ainda é o mesmo do século XIX. Estamos falando do:

a) Petróleo.

b) Gás natural.

c) Carvão mineral.

d) Carvão vegetal.

e) Óleo biodiesel.

38ª QUESTÃO

O aumento crescente do número de mortes entre jovens do sexo 

masculino é um fator que geralmente traduz a forma mais extrema 

de violência. Assinale a alternativa CORRETA:

a) A inserção da cidade na rede de atividades ilícitas, em especial 

o tráfico de drogas é um elemento gerador de violência.

b) O fator determinante de violência urbana no Brasil é o grande 

número de pobres presentes nas periferias dos centros urbanos.

c) O fenômeno da violência no Brasil atual é exclusividade do 

setor urbano, atingindo especificamente a população jovem 

negra.

d) As empresas de segurança privada são as mais prejudicadas 

pelo crescimento da violência urbana porque não conseguem 

se desenvolver devido à ausência de políticas públicas de 

segurança.

e) A violência urbana ocorre na maioria das sociedades modernas 

e tem como causa exclusiva o aumento de ataques terroristas 

nas últimas décadas.

39ª QUESTÃO
A obra “O Espírito das Leis”, do francês Montesquieu, foi uma das 
inspirações da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
elaborada em 1789, durante a Revolução Francesa, quando se 
definiu que um grupo ficaria responsável pela criação das leis, 
outro pela execução dessas leis e um terceiro deveria verificar se 
elas estão sendo cumpridas. Sobre os Poderes Legislativos no 
Brasil é CORRETO afirmar:

a) As Câmaras Municipais são constituídas de, no mínimo, 6 

vereadores e, no máximo, 90 vereadores, número este 

proporcional à população do município.

b) Nos Estados, o Poder Legislativo é representado pelas 

Assembleias Legislativas que têm em sua composição os 

deputados eleitos proporcionalmente ao número de habitantes 

e mandatos de 8 anos.

c) Os parlamentares municipais têm o direito de apresentar 

projetos de lei, moções, emendas aos projetos de lei, aprovar 

ou rejeitar vetos dos prefeitos.

d) O Congresso Nacional é composto por 84 senadores, que são 

as representações dos 27 Estados e do Distrito Federal.

e) Nos Estados, o Poder Legislativo é representado pelas 

Câmaras Municipais que estão localizadas nos municípios.

40ª QUESTÃO
Considerando a temática “trânsito e cidadania” analise as 
proposições a seguir:

I - Cidadania no trânsito se refere à postura que o indivíduo 

deve ter em favor do bem comum e ter uma atitude ética de 

respeito às leis de trânsito.

II - Há uma série de ações preventivas que devem ser adotadas 

no trânsito para evitar acidente, tais como a regra do Código 

de Trânsito Brasileiro que afirma que o maior veículo é 

sempre responsável pelo menor e todos eles são responsáveis 

pelo pedestre.

III - A pressa, a imprudência, o individualismo e a intolerância 

tornaram-se fatores comuns em nossas ruas e avenidas que 

potencializam o risco de acidentes.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) proposição(ões):

a) II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I, II e III.

e) I, apenas.
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