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Caro(a) Candidato(a),
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte integrante da prova e das normas
que regem este Concurso Público.
INSTRUÇÕES INICIAIS:
1. Você terá 04 (quatro) horas para responder as questões dessa Prova, sendo de 01 hora o tempo mínimo de
permanência em sala.
2. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas.
3. Você só poderá levar o Caderno de Prova após decorridas 03 (três) horas do início efetivo da prova.
4. Quando faltar uma hora para o encerramento do tempo de aplicação da prova, o fiscal informará aos
candidatos.
5. Ao abrir o Caderno de Provas, confira a sequência das páginas e das questões. Se for identificado algum
problema, informe, imediatamente, ao fiscal.
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da
mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou recorrer a consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, ou mesmo usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer
instrumento receptor/transmissor de mensagens.
8. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.

CADERNO DE QUESTÕES
Este caderno de Prova contém 40 questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas cada uma, indicadas pelas letras (a), (b),
(c), (d) e (e), assim distribuídas:
15 questões de Português;
10 questões de Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades;
15 questões de Conhecimentos Específicos.

SOBRE A FOLHA DE RESPOSTAS
1.

É de sua inteira responsabilidade o manuseio correto da Folha de Respostas.

2.

Leia cuidadosamente cada questão e marque a resposta correta na Folha de Respostas.

3.

Existe APENAS UMA resposta correta para cada questão objetiva. Observe as instruções dadas para as
questões.

4.

Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas, e preencha
completamente o espaço a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites.

5.

Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim, no cabeçalho.

Boa Sorte!
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PORTUGUÊS – Questões de 01 a 15
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÕES DE 01 A 10
Texto 01:

A POPULARIDADE MOMENTÂNEA DAS REDES SOCIAIS
1Ao longo deste século XXI, a internet vem ganhando muita força e se popularizando. Atualmente,
encontramos em qualquer lugar que vamos pessoas conectadas a celulares, teclando um pouco sobre sua
rotina e interagindo com amigos que muitas vezes não conhecem.
4Mas, além da facilidade de informações e praticidade em relacionar-se virtualmente com os contatos, o
que mais mobiliza os usuários a ficarem conectados? E por que escolher determinadas redes sociais e não
outras? Essas são questões pontuais que auxiliam na compreensão do tema e ajudam a ampliar a visibilidade
sobre o fenômeno.
8O principal, e mais evidente motivo, é que os usuários se cadastram em redes sociais onde a maioria
de seus amigos está cadastrada, pois eles não querem ficar de fora de uma tendência e serem considerados
pelos outros como antiquados e fora de moda. Seguindo esse raciocínio, muitos jovens acreditam que aqueles
que utilizam o e-mail são ultrapassados e que tais plataformas são relíquias desse meio dinâmico que a
internet nos impõe. As novas tendências do mundo cibernético indicam que o valor das plataformas virtuais
está diretamente ligado a sua capacidade de angariar contatos, seguidores ou algo semelhante.
14Claro que estas tendências não recebem adeptos de maneira livre e espontânea. Existe toda uma
estratégia de estímulo e indução que torna uma plataforma valorizada da noite para o dia. Há, por trás de tais
mudanças, uma forte influência da mídia, que acaba decidindo quais redes sociais devemos usar mais; um
exemplo recente são aquelas vinculadas ao Google – empresa importante da internet que possui grande
capacidade de moldar nosso comportamento virtual.
19Esse é o motivo pelo qual os meios eletrônicos tornam-se obsoletos e saem do foco rapidamente, não
é do interesse das grandes multinacionais e criadoras das redes sociais que essas fiquem muito tempo em
destaque, porque logo em seguida eles criam outra e o povo, com a contribuição da grande mídia, adere
novamente e deixa pra trás aquela que antes lhe fazia bem apenas por ficar na “moda”.
23Tal fenômeno afeta uma grande quantidade de usuários dos mais diversos perfis. Pessoas públicas
como atores, esportistas, cantores, escritores e políticos colaboram para esta tendência do momento. Muitas
vezes a dita celebridade age de forma inconscientemente, afinal ela é uma figura pública e um exemplo para a
maioria das pessoas. Agora, se estas celebridades seguem determinada tendência da rede social, por que uma
pessoa comum também não poderia usar? Afinal, o sol das redes sociais brilha para todo mundo ou quase
todo mundo.
29Esta possível estratégia de manipulação pode ser explicada também pelo grande volume de dinheiro
que as redes mobilizam, seja através de campanhas de marketing ou pelo comércio virtual. A capacidade das
redes sociais de gerar modismos é reforçada com algumas estimativas que chegam a apontar o montante de
usuários em cerca de 30% da população mundial.
33As empresas competentes e atentas às novas demandas não querem mais nada. Encontram nas redes
sociais a melhor forma de vender e divulgar seu produto com mais eficácia e rapidez. Estas empresas unem o
seu interesse em maximizar o lucro ao possível interesse do usuário em consumir de maneira confortável e
tranquila. Facilidades que envolvem também a ausência de filas, a plena disponibilidade e a permanência na
estrutura do lar.
38É comum vermos anúncios publicitários nas plataformas e até páginas das empresas quando estamos
conectados, mas temos que lidar com isso conscientemente, pois o mundo virtual também virou um importante
meio comercial. Resta-nos a assimilação consciente deste novo conceito tecnológico e o uso crítico de tais
ferramentas, com vistas a aproveitarmos tudo que este mundo virtual tem a nos oferecer, evitando a
dependência ou a alienação frente à realidade.
HAHL, Bruno Rodrigues. OCANHA, Felipe Oyarzum. PEDROSO, Gustavo Rubim & SANTOS, João Pedro Soares. A Popularidade Momentânea das Redes
Sociais. IN: A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS. Revista Eletrônica, Volume 4, pag. 7-9, 2013.
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QUESTÃO 01. O texto acima traz como problemática central:
(a)
(b)
(c)
(d)

a disseminação de informações particulares nas redes sociais.
o direito de cada um vincular-se à rede social que bem o interessar.
o uso das redes sociais para midiatizar assuntos e personalidades.
o intenso abuso das empresas para popularizar, momentaneamente, personalidades consagradas ou a
serem conhecidas pelo grande público.
(e) a efemeridade já, previamente, determinada das plataformas virtuais.

QUESTÃO 02. Os autores estabelecem as seguintes hipóteses para explicar a problemática apresentada no
texto, exceto:
(a)
(b)
(c)
(d)

o instinto de aceitação do outro e a força dos modismos.
a influência da mídia na indução e valorização de determinada plataforma, num tempo específico.
a força do capitalismo, promovida pelas campanhas de marketing.
a necessidade de se construir uma sociedade cada vez mais planetária e menos localizada
geograficamente.
(e) personalidades públicas, de qualquer setor ou atividade, influenciam na popularidade de determinadas
plataformas.

QUESTÃO 03. Com relação às abordagens temáticas trazidas pelo texto, julgue os itens abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.

Segundo os autores, há uma espontaneidade e liberdade pessoal na filiação dos sujeitos às
plataformas virtuais.
Para os autores, apesar do amplo processo de inclusão digital, apenas 30% da população mundial é
usuária ativa das redes sociais, o que refuta a tese do modismo.
Em face do uso em massa das redes sociais, novas demandas ocorrem na vida em sociedade, as
quais se constituem foco de atenção das empresas.
A ausência de filas, a plena disponibilidade e a permanência na estrutura do lar são alguns dos fatores
que justificam o aparecimento de estratégias de atendimento eficaz a um consumidor com novo perfil.
Para os autores, categoricamente, o mundo virtual é a nova estratégia de alienação da sociedade do
século XXI.

Está correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas I e II.
apenas III e IV.
apenas V.
todos os itens.
nenhum dos itens.

QUESTÃO 04. A respeito do texto 1, analise os itens a seguir.
I. No primeiro parágrafo, os autores contextualizam a discussão a ser apresentada.
II. No segundo parágrafo, os autores provocam uma problematização acerca do objeto de análise.
III. No terceiro parágrafo, ocorre a apresentação do primeiro argumento, sendo-o aprofundado no quarto
parágrafo.
IV. Nos quinto e sexto parágrafos, os autores retomam ideias anteriores e demarcam um contraponto a ser
analisado.
V. Nos três últimos parágrafos, encontramos uma apreciação mais densa do tema, provocando nos
leitores uma reflexão crítica em torno da problemática anunciada no terceiro parágrafo.
Está correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

I e IV apenas.
III e V apenas.
I, II e III apenas.
IV e V apenas.
todos os itens.
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QUESTÃO 05. Após ampla discussão acerca da problemática levantada no texto, os autores chegam à
seguinte conclusão:
(a)
(b)
(c)
(d)

essa popularidade se dá em razão de uma grande quantidade de usuários dos mais diversos perfis.
há uma estratégia de manipulação haja vista um grande volume de dinheiro que as redes mobilizam.
é mister a assimilação consciente deste novo conceito tecnológico e o uso crítico de tais ferramentas.
o novo conceito tecnológico deve assumir o cotidiano das pessoas tendo em vista à aproximação das
culturas.
(e) é necessário que usemos essas plataformas virtuais como meio comercial, incentivando a publicidade
online.

QUESTÃO 06. Julgue os itens abaixo considerando o texto 1 e seus conhecimentos acerca das tipologias e
gêneros textuais.
I.

II.
III.
IV.
V.

Trata-e de um artigo uma vez que dispõe sobre fatos ou circunstâncias existentes na realidade
concreta e sobre os quais se pretende descrever aspectos tidos por relevantes ou, ainda, fundamentar
alguma opinião.
Trata-se de uma crônica por versar sobre experiências, vivências, pontos de vista ou relatos sobre
fatos ocorridos em tempos distantes ou em momentos atuais.
Trata-se de uma descrição, posto que, descreve objetivamente uma situação problematizada no texto.
Trata-se de uma injunção com a finalidade de instruir o interlocutor sobre a problemática.
Podemos dizer que encontramos elementos do artigo e da crônica no texto, o que o confere uma
característica híbrida.

É correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

I apenas.
II apenas.
III apenas.
IV apenas.
V apenas.

QUESTÃO 07. Em relação à tipologia textual adotada pelos autores e no que tange ao uso da linguagem no
texto, podemos afirmar que há presença marcada da função:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

referencial.
fática.
metalinguística.
expressiva.
conativa.

QUESTÃO 08. Julgue os itens que se seguem correlacionando a palavra/expressão em parênteses com o
sentido empregado.
I.
II.
III.
IV.
V.

[ “...que...” ] – (linha 03) – indica que a oração subordinada por ela introduzida completa ou integra o
sentido da principal.
[ “Mas...” ] (linha 04) – indica que a oração subordinada por ela introduzida completa ou integra o
sentido da principal.
[ “...pois...” ] – (linha 09) – expressa ideia de conclusão ou consequência.
[ “...porque...” ] – (linha 21) – justifica a ideia contida na oração anterior.
[ “...com vistas a...” ] – (linha 41) – exprime a conformidade de um fato com outro.

Está correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

I e III apenas.
II e IV apenas.
I, III e V apenas.
IV apenas.
V apenas.
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QUESTÃO 09. Julgue os itens abaixo.
I.

II.

III.

IV.

V.

Nos fragmentos “As novas tendências do mundo cibernético indicam que o valor das plataformas
virtuais está diretamente ligado a sua capacidade de angariar contatos, seguidores ou algo
semelhante.” e “Tal fenômeno afeta uma grande quantidade de usuários dos mais diversos
perfis.”, os trechos em destaque atuam com a mesma função sintática.
Nos fragmentos “As novas tendências do mundo cibernético indicam que o valor das plataformas
virtuais está diretamente ligado a sua capacidade de angariar contatos, seguidores ou algo
semelhante.” e “Tal fenômeno afeta uma grande quantidade de usuários dos mais diversos perfis.”, as
palavras em destaque possuem a mesma classificação quanto à transitividade.
Nos fragmentos “As empresas competentes e atentas às novas demandas não querem mais nada”
e “É comum vermos anúncios publicitários nas plataformas e até páginas das empresas quando
estamos conectados(...)”, os trechos em destaque atuam com a mesma função sintática.
No fragmento “É comum vermos anúncios publicitários nas plataformas e até páginas das empresas
quando estamos conectados(...)”, o trecho em destaque se classifica como oração subordinada
adverbial em relação à sua principal.
Nos fragmentos “Existe toda uma estratégia de estímulo e indução que torna uma plataforma
valorizada da noite para o dia” e “As novas tendências do mundo cibernético indicam que o valor das
plataformas virtuais está diretamente ligado a sua capacidade de angariar contatos, seguidores ou algo
semelhante.”, as palavras em destaque atuam com a mesma função morfossintática.

Está correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

I, II, III e IV apenas.
II, III, IV e V apenas.
I, II e V apenas.
II e IV apenas.
todos os itens.

QUESTÃO 10. A respeito do fragmento “Esse é o motivo pelo qual os meios eletrônicos tornam-se obsoletos e
saem do foco rapidamente”, julgue os itens abaixo.
I.
II.
III.
IV.

V.

As palavras “Esse” e “pelo qual”, embora assumam funções sintáticas diferentes no enunciado,
pertencem à mesma classe gramatical.
“Esse” e “os meios eletrônicos” assumem no enunciado a mesma função sintática.
“Motivo” e “obsoletos” atuam no enunciado com funções sintáticas diferentes.
“...pelo qual os meios eletrônicos tornam-se obsoletos...” se constitui como sendo oração subordinada
em relação à anterior e oração principal de um período composto por coordenação em relação a sua
posterior.
“...e saem do foco rapidamente” se constitui como sendo uma oração subordinada em relação à “Esse
é o motivo...”

Está correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

II e IV apenas.
I,II, IV e V apenas.
I, II e IV apenas.
II e III apenas.
todos os itens.

QUESTÕES 11 A 13
TEXTO 2: SAUDADE (Cazuza)

Saudade
É uma palavra
Saudade
Só existe na língua portuguesa
Saudade de Val vendendo pó na esquina
Saudade do que nunca vai voltar
E dos amigos que se foram
Eu hoje estou com saudade
4
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Na noite quente e no calor
Que sobe do asfalto
Saudade quente
Saudade da roda de cerveja
Dos amigos da madruga e
Saudade de nadar no mar
E um dia ter sido mais puro
Saudade da primeira namorada
E namorado também
Saudade, principalmente
Da irresponsabilidade
Saudade, meus amigos
Daqui a pouco vou estar com vocês.
QUESTÃO 11. A respeito do poema acima do poeta-músico Cazuza, julgue os itens que se seguem.
I.
II.
III.
IV.
V.

O poeta sugere que somente os que falam a Língua Portuguesa sentem saudade.
O poeta aciona, por meio da palavra saudade, suas reminiscências.
O poeta chama o futuro para representar a vontade do encontro.
O poeta, marcadamente, sente saudade daquilo que não viveu.
O poeta sugere o retorno à pureza e à irresponsabilidade.

É correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas em I e II.
apenas em II e III.
apenas em III e IV.
apenas em IV e V.
todos os itens.

QUESTÃO 12. Julgue os itens abaixo.
Nos fragmentos “Saudade/ É uma palavra” e “Saudade do que nunca vai voltar”, os termos em
destaque atuam com a mesma função sintática.
II. Nos fragmentos “E dos amigos que se foram” e “Saudade, meus amigos...”, os termos em destaque
atuam com a mesma função sintática.
III. Nos versos “Saudade/ É uma palavra/ Saudade/ Só existe na língua portuguesa”, nos dois casos, a
palavra “saudade” atua com a mesma função morfossintática.
I.

É correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
apenas em II e III.
todos os itens.

QUESTÃO 13. No fragmento “Daqui a pouco vou estar com vocês”, encontramos uma locução demarcando um
tempo verbal específico. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que expressa algo que possivelmente
acontecerá em um momento posterior ao da fala.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estou com vocês.
Estive com vocês.
Estava com vocês.
Estarei com vocês.
Estaria com vocês.
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QUESTÕES 14 E 15
TEXTO 3:

Disponível em http://pipity06.blogspot.com.br/2012/03/charge-novo-acordo-ortografico.html, acesso em 05 de novembro de 2015.

QUESTÃO 14. A análise crítica da charge acima permite-nos inferir que:
(a) os autores evidenciam que a população brasileira tem problemas de compreensão das novas regras do
acordo ortográfico.
(b) os autores registram uma veemente análise acerca das escolas públicas brasileiras.
(c) os autores insinuam que a responsabilidade pelos baixos índices educacionais em leitura e escrita se
dão pela falta de conhecimento do acordo ortográfico.
(d) os autores apostam que, com o novo acordo ortográfico, as escolas se debruçarão no processo de
ensino da língua portuguesa.
(e) os autores destacam que não basta alterar as regras, é fundamental que haja políticas públicas
educacionais para leitura e escrita da população.

QUESTÃO 15. Julgue os itens abaixo acerca das mudanças do novo Acordo Ortográfico.
I.
II.
III.
IV.
V.

As palavras paroxítonas com ditongos abertos passam a figurar da seguinte maneira: plateia e apoia.
As palavras paroxítonas com “i” e “u” tônicos passam a figurar da seguinte maneira: feiúra e Piauí.
As palavras como “veem” e “voo” perdem o acento.
O acento diferencial é banido de uso em qualquer das hipóteses.
Perde o acento o “u” tônico das formas verbais rizotônicas.

É correto o que se afirma em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas em I, III e V.
apenas em II e IV.
apenas em I, II, III e IV.
apenas em III e V.
todos os itens.

CONHECIMENTOS GERAIS / REGIONAIS / ATUALIDADES – Questões de 16 a 25
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.

QUESTÃO 16. “Os Estados Unidos levaram o homem à Lua há quase 50 anos, mas americanos ainda morrem
de uma doença que arrasou a Europa na Idade Média. [...] Com cerca de 50 milhões de mortes na África, Ásia
e Europa no século 14, a epidemia dizimou metade da população europeia. [...] A doença, contudo, não ficou
relegada ao porão da história. Ainda é endêmica em Madagascar, na República Democrática do Congo e no
Peru. E o mais surpreendente é que ela mata ainda pessoas nos EUA. Causada por bactéria do gênero
Yersinia, até o momento há registros de 15 casos no país em 2015”.
BBC Brasil - 15/10/2015. Disponível em <http://www.bbc.com/portuguese>
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O excerto acima mostra a preocupação com uma doença antiga que pode se configurar como doença
negligenciada no século XXI. Pelos indicativos históricos e técnicos, é possível afirmar que a doença em
questão é a:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sífilis.
Dengue.
Gonorreia.
Tuberculose.
Peste bubônica.

QUESTÃO 17. Analise os fragmentos de notícias do jornal Folha de São Paulo abaixo, verifique o solicitado e
assinale o correto entre as alternativas apresentadas.

1ª

2ª

As notícias apresentadas são de datas diferentes e a segunda representa o desdobramento da primeira. Como
ficou conhecida a situação em evidência nas notícias?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Pedaladas fiscais.
Encilhamentos fiscais.
Recusadas fiscais.
Escaladas fiscais.
Caminhadas fiscais.

QUESTÃO 18. Área conhecida como “Polígono das Secas”, engloba municípios brasileiros sujeitos às
repetidas crises de estiagens prolongadas que exigem políticas públicas de mitigação da aridez, a qual gera
consequentes sofrimentos às suas populações. Assinale abaixo a alternativa que apresenta território que não
está inserido no Polígono das Secas.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Rio Grande do Norte.
Minas Gerais.
Pernambuco.
Maranhão.
Alagoas.

QUESTÃO 19. Criminalidade disparada, com índice de 82 homicídios por 100 mil habitantes. Inflação
galopante que, em 2014, bateu 68,5%. Intenso controle da mídia. Principal empresa do país no setor de
exploração de petróleo, responsável por 50% das receitas do governo, está em ruínas. Crise no setor elétrico
com constantes apagões. Endividamento do governo chega a 51% do seu PIB. Severa falta de água tem
levado ao racionamento em várias cidades. Frequentemente implicada na violação de direitos humanos e à
liberdade de expressão. O país se coloca como vanguardista da revolução bolivariana.
A breve descrição acima permite a identificação de qual país latino-americano?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Brasil.
Cuba.
Peru.
Venezuela.
Colômbia.
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QUESTÃO 20. Apesar dos recursos que, hoje, possuímos para localização geográfica, desde bússolas a GPS,
aplicativos de celular, etc., nada como conhecer as regiões com base em seus aspectos geográficos
envolvendo o clima, economia, relevo, entre outros. Pensando nisso, do ponto de vista da localização
geográfica, identifique a alternativa que apresenta corretamente a localização de Serrinha-BA.
(a) A cidade de Serrinha faz parte da região do Recôncavo baiano em sua porção nordeste e representa
um forte pólo de transporte ferroviário de mercadorias da Bahia.
(b) A cidade de Serrinha está situada ao sul da região sisaleira propriamente dita, é o cruzamento
rodoviário mais importante da região.
(c) Do ponto de vista da sua localização geográfica, Serrinha faz parte da Chapada Meridional, compondo
o ambiente mais árido dessa área de influência.
(d) Depressão Sertaneja Meridional é o nome da região geográfica baiana, na qual está localizado o
município de Serrinha.
(e) O município de Serrinha se localiza na Depressão Sertaneja Setentrional no seu limite sul e ao norte de
área de domínio de Feira de Santana.

QUESTÃO 21. As cidades, geralmente, são consideradas assentamentos permanentes em que seus
habitantes passam a trabalhar em ocupações mais especializadas para além da agricultura. Assim, toda cidade
tem sua história de fundação e expansão que engloba fatos que vão desde a origem do nome, atividade
econômica inicial, primeiros habitantes, etc. Sobre isso, analise as alternativas abaixo e marque a INCORRETA
sobre a cidade de Serrinha – BA.
(a) As origens da cidade remontam à compra da Fazenda Serrinha por Bernardo da Silva, ainda no século
XVIII, que pertencia à fazenda Tamboata.
(b) No século XIX, o Arraial de Serrinha foi elevado à categoria e Vila, com território desmembrado de
Purificação dos Campos, atual Irará.
(c) Como fato histórico importante, a Vila de Serrinha recebeu prerrogativa de cidade em 1891 por meio de
ato assinado por Henrique Pereira de Lucena, o Barão de Lucena.
(d) Inaugurada em 1891, a estrada de ferro, que interligou Serrinha à Salvador e Alagoinhas, influenciou
economicamente a cidade, pois além do transporte de pessoas, servia também ao transporte de
mercadorias.
(e) No dia 2 de outubro de 1863, pela Lei número 2.942, foi desmembrado de Santo Antônio o povoado de
Serrinha do Olho d'Água e elevado à categoria de município com o nome de Serrinha.

QUESTÃO 22. Entre os eventos internacionais históricos, ocorridos em 2015, está aquele que marca a
reaproximação entre a nação considerada mais importante do mundo e o arquipélago caribenho com cerca de
onze milhões de habitantes. Sobre isso é correto afirmar:
(a) O acordo firmado entre Estados Unidos e Cuba, conhecido como Acordo de Camp David, marca
reconciliação entre Fidel Castro e Barack Obama, embora o embargo comercial ainda se mantenha,
pois sua superação depende de votação no Congresso Norte-Americano.
(b) A reaproximação em questão foi realizada pelos presidentes Barack Obama dos Estados Unidos e
Fulgencio Batista Castro de Cuba, marcando o início de uma reconciliação histórica entre esses
países.
(c) A celeuma entre Estados Unidos e a República do Haiti chega ao fim após 54 anos de separação.
Seus líderes, Barack Obama dos EUA e Michel Martelly do Haiti, marcam a definitiva integração dos
dois países.
(d) Por iniciativa dos Estados Unidos, por meio de seu presidente Barack Obama, a República
Dominicana, por meio do seu governante Danilo Medina, se reconcilia com seu arquirrival histórico,
com quem manteve sérios estremecimentos por conta de ilha disputada.
(e) O isolamento de cerca de 50 anos entre Cuba e Estados Unidos está sendo superado por iniciativa dos
seus líderes Raul Castro e Barack Obama, que anunciaram os primeiros esforços de uma
reaproximação.
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QUESTÃO 23. Ao lado é reproduzido, com
adaptações, fragmento de matéria do jornal
Folha de São Paulo de 1º de outubro de
2015, em que o nome de universidade
brasileira foi suprimido e substituído por
reticências. Após analisar os dados e diante
do espaço de importância que a
universidade em questão ocupa no Brasil,
identifique a alternativa que apresenta o
nome dessa instituição de nível superior
que, apesar da queda no ranking
internacional, continua sendo a melhor
universidade brasileira.
(a) Universidade de Brasília (UnB).
(b) Universidade
de
Campinas
(UNICAMP)
(c) Universidade de São Paulo (USP).
(d) Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
(e) Universidade Federal da Bahia
(UFBA).

QUESTÃO 24.
Talvez você
Vento que move a cortina
Me lembra você
Luz de abajur
E lá fora talvez luar
Silêncio de amadurecer
A fruta solta no ar
Nenhum trim... ou trem ou som
Que ouse soar
O tempo parado, perdido, incolor
Ocupa o desvão desse qualquer lugar
Como se o que é de fato, não há
De é melhor
Ficar só
Não sei
Talvez
Sair
E alguém
Me achar
Talvez
Você
A letra acima é de uma música de Chico César com um músico de Conceição do Coité, criado em Serrinha,
que se destaca no cenário artístico brasileiro. A crítica especializada tem sido unânime em relação à qualidade
e originalidade artística, especialmente o virtuosismo de sua mão direita no violão. Parceiro dos maiores nomes
da Música Popular Brasileira, entre eles, Vinicius de Morais, Gonzaguinha, Hermínio Bello de Carvalho, Elton
Medeiros, Tom Zé, Paulo César Pinheiro, Alceu Valença e, mais recentemente, Paulinho Pedra Azul e Chico
César. Gravado por Quinteto Violado, Alaíde Costa, Tom Zé, Ney Matogrosso, Alceu Valença e Elba Ramalho,
entre outros, mais recentemente foi contemplado por Chico César, Vânia Abreu, Lucila Novaes e Mônica
Salmaso.
Com adaptações, disponível em <http://www.mpbnet.com.br/>

As informações acima permitem afirmar que o músico compositor em questão é:
(a) Jurandy da Feira.
(b) Vicente Barreto.
(c) Capenga.
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(d) Gereba.
(e) Wilson Aragão.

QUESTÃO 25. Muitas são as religiões presentes hoje no mundo com diversos credos. Há aquelas
monoteístas, outras tantas politeístas, religiões animistas e até religiões sem deuses. Porém, do ponto de vista
do número de adeptos, são poucas as que se destacam. Assinale a alternativa que apresenta as três religiões
atuais que possuem mais adeptos, respectivamente.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Cristianismo, Islamismo e Hinduísmo.
Cristianismo, Islamismo e Judaísmo.
Islamismo, Cristianismo e Budismo.
Cristianismo, Islamismo e Budismo.
Judaísmo, Cristianismo e Budismo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 26 a 40
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.

QUESTÃO 26. A compreensão do Sistema Tributário Nacional perpassa pelo conhecimento da Constituição
Federal, pois lá se encontra a origem do fundamento de validade de todo o Sistema. Diante disso, analise as
alternativas abaixo e assinale a correta.
(a) As taxas e os impostos se assemelham por terem a mesma base de cálculo.
(b) Os tributos podem ser instituídos pela União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios e se
classificam em impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios.
(c) A arrecadação, bem como, fiscalização e cobrança de tributos não poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, cabendo a cada um a responsabilização pela criação dos seus sistemas.
(d) A União, em hipótese alguma, poderá instituir empréstimo compulsório ainda que para atender
despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública.
(e) Compete exclusivamente aos Municípios a instituição de contribuições sociais, de intervenção do
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas inerentes ao município.
QUESTÃO 27. Segundo Themístocles Brandão Cavalcanti, “o Direito Administrativo é o ramo do Direito
Público que regula a estrutura e o funcionamento da administração pública, bem como dos organismos criados
para executar os serviços públicos; regula também as relações entre a administração e terceiros, quando
vinculados às finalidades próprias dos serviços públicos”. Pela Constituição Federal, a Administração Pública
obedecerá aos princípios fundamentais. Sobre eles, analise as alternativas abaixo e marque a correta.
(a) Pelo princípio da Legalidade na Administração Pública, o servidor deve atuar de modo a não praticar
atos visando aos interesses pessoais ou se subordinando à conveniência de qualquer indivíduo, mas
sim, direcionar o atendimento essencialmente aos interesses sociais.
(b) A título de conferir maior credibilidade ao gestor público, o princípio da Moralidade se manifesta como
objeto de controle interno e externo, por meio da publicação dos atos administrativos para que o
cidadão tenha conhecimento das ações executadas.
(c) A probidade Administrativa decorre do princípio da Moralidade preceituado na Constituição Federal,
exigindo do Administrador a realização de atos administrativos dotados de moral, bom senso e justiça.
(d) Na Administração Pública, o princípio do Julgamento Objetivo origina-se do princípio da
Impessoalidade, tendo em vista que o agente público, em processo licitatório, deverá julgar conforme
os parâmetros estabelecidos em edital, pois deverá atender aos seus ditames.
(e) O princípio da vinculação ao instrumento convocatório decorre do princípio da Igualdade, ou seja,
encontram-se a administração pública e os licitantes vinculados aos ditames do edital, cabendo-lhes
cumprir todas as exigências.
QUESTÃO 28. Abaixo são apresentadas afirmações sobre a Câmara Municipal de Serrinha (BA), segundo a
Lei Orgânica do Município. Assinale a alternativa que não condiz com o correto.
(a) O Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal composta de Vereadores, cujo
número é fixado pela própria Câmara, observando os limites da Constituição Federal, sendo em
Serrinha, um total de 15 vereadores.
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(b) Um projeto de lei de iniciativa do Prefeito Municipal terá prazo para apreciação pela Câmara de
quarenta e cinco dias a contar da data do recebimento.
(c) Competirá exclusivamente à Câmara Municipal dispor sobre sua organização, funcionamento, criação,
transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixar a respectiva remuneração.
(d) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do
Município, especialmente, no que se refere aos assuntos de interesse local, inclusive o poder de sustar
legislação federal e a estadual.
(e) É exclusiva do Legislativo a criação de comissões especiais de inquéritos sobre fato determinado que
se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que requerer, pelo menos um terço dos
membros da Câmara.
QUESTÃO 29. A redação oficial é a forma pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações
em geral. Apresenta características próprias como a impessoalidade, utilização do padrão culto de linguagem,
clareza,
concisão,
formalidade
e
uniformidade. Abaixo é apresentado um
exemplo fictício de documento oficial. Atente
para a redação. Por suas características, de
forma e função em substituição ao “[...]” do
documento é possível identificá-lo como:
(a) Circular emitida pela Secretaria de
Administração de um município
fictício do Estado de Rondônia.
(b) Memorando emitido pela Secretaria
de Administração de um município
fictício do Estado de Roraima.
(c) Declaração emitida pela Secretaria
de Administração de um município
fictício do Estado do Rio Grande do
Norte.
(d) Memorando emitido pela Secretaria
de Administração de um município
fictício do Estado de Rondônia.
(e) Certidão emitida pela Secretaria de
Administração de um município
fictício do Estado de Rondônia.

QUESTÃO 30. O soldado João do Exército se recusou a frequentar a missa celebrada pelo Tenente-Coronel
Capelão do seu quartel, em um domingo, por ser protestante. Alguns colegas soldados alertaram João de que
ele estava cometendo ato de insubordinação hierárquica. Todavia, conhecendo o artigo 5º da Constituição
Federal, é correta a alternativa:
(a) O soldado João comete ato de insubordinação, pois, o inciso VII do artigo 5º da Constituição Federal é
claro sobre o assunto: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva.
(b) O soldado João comete insubordinação tendo em vista o inciso VI do artigo 5º da Constituição Federal,
pois no seu texto consta que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias.
(c) Embora o soldado João não tenha cometido insubordinação, é passível de ser apenado, pois de certa
forma atrapalhou culto religioso e pelo inciso IX do artigo 5º da CF é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
(d) O Soldado João comete insubordinação e, caso receba punição, pode evocar em sua defesa o inciso X
do artigo 5º da CF - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
(e) O soldado João não comete ato de insubordinação, pois à luz do inciso VIII do artigo 5º da
Constituição, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
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QUESTÃO 31. As comunicações oficiais, por respeitarem as formalidades, utilizam-se de pronomes de
tratamento específicos para cada caso, seja para autoridades ou pessoas comuns. Nesse sentido, analise as
alternativas abaixo e marque aquela correta.
(a) Deve-se usar "Doutor" como pronome de tratamento para médicos e advogados apenas, ainda que não
possuam título acadêmico de doutorado.
(b) A expressão de tratamento "Vossa Eminência Reverendíssima" deve ser usada em referência a
reitores de universidades.
(c) "Vossa Magnificência" é empregada por força da tradição, em comunicações dirigidas a juízes e
desembargadores.
(d) O emprego de "Vossa Excelência" deve ser aplicado para autoridades do executivo, do legislativo e do
judiciário tais como: Prefeitos Municipais, Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais e Juízes.
(e) “Vossa Reverência” é um pronome de tratamento de utilização exclusiva para o Papa.

QUESTÃO 32. Na condição de servidor público, como a expressão indica, bem atender ao cidadão é a
preocupação fundamental. Nesse sentido, algumas condutas são mostradas abaixo. Assinale aquela que não
condiz com um atendimento digno ao cidadão.
(a) No atendimento ao público, o servidor deve notar a presença do cidadão que requer o atendimento,
com uma cortesia ou uma sinalização, pois a sensação de ser ignorado aborrece qualquer um.
(b) Muitas vezes o cidadão, que procura atendimento público, pode ter dificuldade de expressar-se e para
isso o servidor precisa saber ouvir, pois interromper a fala de uma pessoa ou falar por ela pode ser
desagradável.
(c) Desde que o cidadão seja atendido pelo servidor público, o atendimento não precisa ter suficiência, ou
seja, pode ficar faltando alguma etapa do serviço.
(d) O servidor público, no atendimento ao cidadão, nunca deve discutir com o mesmo, ainda que este
chegue irritado e dizendo coisas desagradáveis e grosseiras, pois o servidor personifica a instituição.
(e) O cumprimento de prazo no atendimento ao cidadão deve ser rigoroso. Caso não seja possível, o
servidor deve entrar em contato com o cidadão para evitar desnecessário deslocamento até a
instituição.

QUESTÃO 33. A afirmação "na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o
que a lei autoriza." Essa expressão reflete os ditames que regulam o serviço público e seus princípios.
Pensando nisso e com base no capítulo VII, da Administração Pública, e artigo 37 da Constituição Federal,
marque a alternativa INCORRETA.
(a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
(b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
(c) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
(d) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão.
(e) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

QUESTÃO 34. De modo geral os tributos formam um conjunto arrecadatório que integra a receita da União,
Estados e Municípios. Sobre isso, analise as proposições de I a IV e marque a alternativa correta.
I.

Tributos podem ser diretos, como é ocaso do Imposto de Renda, pois os contribuintes devem arcar
com a contribuição, ou indiretos, como é ocaso dos impostos sobre o preço das mercadorias e serviços
vendidos.
II. As taxas são os valores cobrados do contribuinte por um serviço prestado pelo poder público, como a
taxa de lixo urbano ou a taxa para a confecção do passaporte.
III. Impostos são tributos cobrados em uma situação que representa um benefício ao contribuinte, como
uma obra pública que valoriza o imóvel do cidadão ou ainda, beneficia, de modo específico, um
determinado grupo, como é o caso do PIS e PASEP.
IV. Contribuições são tributos criados pelo governo em situações de emergência ou para algum fim
específico.
(a) São corretas apenas I e II.
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(b)
(c)
(d)
(e)

São corretas I, II e III.
São corretas II, III e IV.
São corretas apenas III e IV.
Todas são corretas.

QUESTÃO 35. Ao lidar com documentos oficiais e correspondências no serviço público, algumas rotinas
devem ser adotadas para que não se perca o controle e problemas posteriores sejam evitados. Para isso, é
indispensável o conhecimento de técnicas de protocolo e arquivamento. Sobre esse assunto, analise as
proposições abaixo e assinale a INCORRETA.
(a) Receber as correspondências, separando as de caráter oficial da de caráter particular, distribuindo as
de caráter particular a seus destinatários.
(b) Classificar o documento de acordo com o método da instituição, carimbando-o em seguida.
(c) Preparar a ficha de protocolo, em duas vias, anexando a segunda via da ficha ao documento.
(d) Elaborar um resumo e encaminhar os documentos ao protocolo.
(e) Alguns documentos não precisam ser protocolados e nem precisam ser arquivados, como é o caso das
Atas de conselhos e reuniões, pois, como se trata de documentos que não serão mais consultados,
podem ser eliminados.

QUESTÃO 36. Sob o título II da Constituição Federal, dos Direitos e Garantias Fundamentais, em seu capítulo
I, dos Direitos e Deveres Individuais, em seu artigo 5º, estão elencados incisos que estabelecem a base de
equilíbrio da sociedade brasileira. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que está INCORRETA.
(a) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da
lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
(b) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
(c) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
(d) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão dos seus membros, exigindo-se, no mínimo, 50% mais um dos votos para essa tomada de
decisão.
(e) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.

QUESTÃO 37. A função pública implica assumir responsabilidades em prol do bom serviço prestado aos
cidadãos que pagam impostos e em benefício do bem público. Entre tantos deveres fundamentais do servidor
público está o de desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja
titular. Identifique abaixo a alternativa que não apresenta um dever dos servidores público.
(a) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre,
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
(b) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo.
(c) Exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de
fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos.
(d) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou
função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa
ordem.
(e) Procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa de modo aético, alterando se possível,
documentos para bem atender o cidadão de modo seletivo.
QUESTÃO 38. O Corel Draw oferece ferramentas precisas de criação de projetos. É um aplicativo (software)
para edição e criação de imagens. Considerando esse aplicativo e o símbolo
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

é função dessa ferramenta:

fazer sombreamento atrás de objetos.
selecionar, dimensionar, inclinar e girar objetos.
revelar parcialmente áreas de imagens sobre o objeto.
desenhar quadrados e retângulos.
editar um objeto de curva ou caracteres de texto.
5

MUNICÍPIO DE SERRINHA/ESTADO DA BAHIA, 08 DE NOVEMBRO DE 2015 – CONCURSO PÚBLICO – ESCRITURÁRIO

QUESTÃO 39. Para inserir a hora atual numa planilha do Excel basta clicar em:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

CTRL + PONTO E VÍRGULA + seguida de espaço e depois CTRL + SHIFT + VÍRGULA.
CTRL + PONTO e VÍRGULA somente.
CTRL + VÍRGULA + SHIFT.
CTRL + ALT + PONTO e VÍRGULA.
CTRL + ALT + SHIFT.

QUESTÃO 40. João precisa fazer uma tabela com alguns números. Ele está utilizando o Word e não pretende
utilizar o Excel. Ele foi no Menu Inserir e fez uma tabela 3x3 com os seguintes valores:
10
1
20

30
0
50

Na coluna da direita que está em branco, ele insere uma formula através do Menu Ferramentas de Tabelas, no
primeiro espaço em branco, primeira linha =SUM(LEFT), na segunda linha =OR(LEFT), terceira linha
=MIN(LEFT). O resultado que aparece na coluna da direita, de cima para baixo encontra-se na alternativa,
separado por vírgulas. Trata-se de:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

40, 0, -30.
40, 1, 70.
40, erro de sintaxe, 70.
-20, erro de sintaxe, 20.
40, erro de sintaxe, 20.
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