PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO

REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 001/2010 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 37 (trinta e sete) questões numeradas sequencialmente que compõem a



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova escrita objetiva e

prova escrita objetiva e 03 (três) questões que compõem a prova escrita discursiva.

da prova escrita discursiva.

ATENÇÃO
1-

10-

autorização do fiscal.

2-

3-

tranquilidade, mas controle seu tempo.

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da
AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do

Confira seu nome completo, o número de seu documento e

Gabarito Preliminar.

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso
encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

11-

e assinatura da ata.

Você deverá transcrever as respostas das questões
objetivas para a Folha de Respostas e também as

12-

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

documento válido para a correção das provas. O

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou
qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

objetos causará eliminação imediata do candidato.

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
Folha

de

Respostas,

a

opção

que

a

13-

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao
fiscal.

Resposta:
A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos

destinados às respostas.

8-

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

responda

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de

7-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

questões discursivas na versão definitiva, que será o único

responsabilidade do candidato.

5-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair
juntos, após a conferência de todos os documentos da sala

para as devidas providências.

4-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0

envolvidos.

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

9-

Você dispõe de 4h (quatro) para fazer a prova, incluindo a
marcação

da

Folha

de

Respostas.

Faça-a

com
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(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Sobre a Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de
2000, informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que
se afirma abaixo. A seguir, indique a opção com a
sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 03
Em relação ao texto a seguir, analise as assertivas
e assinale a alternativa que preencha as lacunas
abaixo na sequência correta.
Mudança. Ela está presente no ontem, no hoje e no
amanhã. Nunca foi diferente, portanto não há
motivo para qualquer temor, pois em termos de
mudança, nada mudou, ou seja, o mundo continua
mudando, como sempre. A única diferença é que a
velocidade das mudanças aumentou, por isso a
Administração dispõe de amplo ferramental para
acompanhar esse novo ritmo. Surgiram, então, as
técnicas administrativas. Dentre as várias, uma
delas, a(o) ______, é um processo planejado de
mudanças estruturais e culturais, que visa
fundamentalmente capacitar a organização a
diagnosticar,
planejar
e
implementar
as
modificações necessária pró-ativamente, de modo
a garantir a perfeita integração organizacional com
seu meio ambiente e melhorar a qualidade de vida
de seus colaboradores. Outra, a(o) _______, é
definida(o) com base na mensuração e no controle,
de modo a permitir o permanente acompanhamento
da evolução das metas vinculadas aquilo proposto.

o

Art. 7 O resultado do Banco Central do
Brasil, apurado após a constituição ou
conversão de reservas, constitui receita do
Tesouro Nacional, e será transferido até o
décimo dia útil subsequente à aprovação
dos balanços semestrais.
o
Art. 9 Se verificado, ao final de um
semestre, que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o
Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos
trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira,
segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter
descontinuado a despesa corrente derivada
de
lei,
medida
provisória
ou
ato
administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a dois exercícios.
Art. 18. Para os efeitos desta Lei
Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos
do ente da Federação com os ativos, os
inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis, militares e de membros de
Poder,
com
quaisquer
espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente
às entidades de previdência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Groupware.

II.

Gerenciamento Baseado em Atividades.

III.

Administração por Objetivos.

IV.

Desenvolvimento Organizacional.

Apenas IV e III.
Apenas I e IV.
Apenas II e I.
Apenas III e II.
Apenas IV e I.

Questão 04
Just in time, Kanban, Círculos de Controle de
Qualidade, Benchmarking e Reengenharia são
considerados
(A)
ferramentas e técnicas de gestão de qualidade.
(B)
práticas administrativas utilizadas pelas empresas
modernas.
(C)
metodologias utilizadas pela Administração por
Objetivos e pela Logística.
(D)
falácia dos sistemas estruturais das organizações.
(E)
funções operacionais.

V – F – F – V.
F – F – F – V.
F – V – V – F.
V – V – F – F.
F – F – V – V.

Questão 02
Serviço Público compreende-se como toda a
atividade exercitada pelos Poderes brasileiros
como, a prolatação de uma sentença, pelo
Judiciário, ou a missão de um normativo, pelo
Legislativo. Além de guardar obediência aos
princípios atinentes ao Direito Administrativo, notase que a prestação dos serviços públicos possui
princípios específicos. Assim, pode-ser concluir
que o serviço público que deve ser prestado de
acordo com as técnicas e padrões mais
desenvolvidos e atuais, ressalvada, naturalmente a
realidade econômica e financeira da entidade
prestadora do serviço é o
(A)
Princípio da Continuidade.
(B)
Princípio da Modicidade.

CARGO: AGENTE ADMINISTRTIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Princípio da Cortesia.
Princípio da Contemporaneidade.
Princípio da Universalidade.
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Questão 05
Compete à União Federal estabelecer normas
gerais de contratação, em todas as modalidades,
para
as
Administrações
Públicas
diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista. São
vários os tipos de Contratos Administrativos e
Contratos
da
Administração
comumente
celebrados pela Administração Pública. Entre eles
pode-se citar
(A)
contrato de prestação de serviços, Contrato de obra
pública.
(B)
contrato de gerenciamento, Contrato de execução
direta e Contrato de execução indireta.
(C)
contrato de franquia, Consórcio administrativo e
Convênios.
(D)
contrato de gestão, Contrato de empreitada por preço
global e Contrato por empreitada por preço unitário.
(E)
contrato de parceria, Contrato de serviços técnicos
especializados e Contrato institucional.

(C)
(D)
(E)

Questão 07
Gerenciar não é uma tarefa fácil. Significa dar
suporte, alcançar e manter a motivação da equipe,
acompanhar, cobrar, interagir, prover treinamento
ou qualificação, ter a mente aberta para receber e
acatar críticas, fazer e deixar fluir a criatividade no
grupo, ao mesmo tempo em que atua como
participante ativo deste mesmo grupo. Para o
auxílio desta árdua tarefa que é o gerenciamento
existem inúmeros instrumentos desenvolvidos para
apoiar a tomada de decisão e reduzir a incidência
de erros provenientes, por exemplo, de ações mal
planejadas. São as ferramentas e técnicas.
Qualidade é um atributo, uma condição natural, que
se individualiza e distingue-se dos demais; é a
excelência; é um grau de perfeição, de precisão, de
conformidade a um certo padrão. Assim, pode-se
dizer que, neste caso, a importância das
ferramentas para a qualidade está em sua efetiva
utilização no desenvolvimento das metodologias
para a eliminação e a identificação de falhas de
processo.

Questão 06
Sobre relações humanas e interpessoais, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
INCORRETA(S).
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)

Os seres humanos são essencialmente
seres sociais, instintivamente motivados
por uma necessidade de se relacionar.
Desde a sua origem, as pessoas, seres
individuais, desenvolvem tanto um estilo
interpessoal como um pessoal.

Em relação ao texto, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as ferramentas e
técnicas utilizadas na gestão de qualidade.

Na
dinâmica
do
relacionamento,
a
comunicação representa um papel crucial,
no qual as pessoas aprendem a esclarecer
problemas, a expressar sentimentos a
resolver conflitos, a fazer elogios, a usar
seu tempo intrapessoal.
Para ocorrer uma mudança interpessoal é
preciso uma coragem maior do que a
coragem exigida para uma mudança
pessoal. Nesta o inimigo está sempre do
lado de dentro, problemas pessoais são
geralmente previsíveis e familiares. Ao
contrário, os problemas intrapessoais
podem ter raízes em você mesmo, em
outros ou em relacionamentos com outras
pessoas. Como as reações dos outros são
sempre imprevisíveis, o desafio para mudar
é maior e pode exigir mais coragem. A
motivação que influencia a automudança
pessoal também pode enriquecer a
motivação e o significado para uma
mudança interpessoal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Planejar a mudança interpessoal exige
conhecimento de si próprio e do outro, uso
da criatividade para liberar novas energias
nas pessoas que se relacionam como a
confiança, cuidado, participação, amor,
pensamento
em
conjunto
e
coisas
semelhante. Criar novos valores e energias
– linhas de comunicação novas e mais
eficientes – está entre os desafios mais
excitantes das mudanças interpessoais.

Apenas I e IV.
Apenas II e III.

CARGO: AGENTE ADMINISTRTIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Apenas I, II e IV.
Apenas IV.
Apenas III.
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I.

Cinco sensos, Folha de Verificação,
Diagrama de Causa e Efeito, Ciclo PDCA,
Brainstorming.

II.

Diagrama de afinidade, Histograma, Gráficos
de Dispersão, Diagramas, Benchmarking.

III.

Gráficos
de
Controle,
Pesquisa,
Estratificação, Diagrama de Pareto, Avaliação
de Processos.

IV.

Brainwriting, Design of Experiments, Matriz
GUT, 5W’s e 2 H”s, Cinco “porquês”.

Apenas I e II.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
Apenas IV.
Apenas I e III.

Questão 08
O pessoal de uma empresa pode ser a fonte mais
poderosa de vantagem competitiva. Jeff Bezos, da
Amazon, confirma: “Procuramos pessoas com
inclinação
natural
para
se
concentrarem
intensamente nos clientes.” As empresas precisam
incutir os valores da marca nos empregados. A
Intel infunde “assunção de riscos”; a Disney,
“criatividade”; a 3M, “capacidade de inovação”.
Empresas imbuídas de culturas organizacionais
fortes, baseadas em valores compartilhados,
superam de longe o desempenho de empresas
dotadas de culturas organizacionais fracas. As
empresas devem assegurar-se de que os
empregados compreendem que não estão
trabalhando para a organização, mas, sem, para o
cliente. Jack Welch, da GE, sempre repetia para os
empregados: “Ninguém aqui dentro pode garantir
seu emprego. Apenas os clientes podem garantir
seu emprego.” Sam Walton, da Wal-Mart, ecoou o
mesmo sentimento: “Os clientes são as únicas
pessoas capazes de demitir todos nós.”
O texto acima foca especificamente o objetivo do(a)
(A)
Marketing Interno.
(B)
Endomarketing.
(C)
Comunicação interna.
(D)
Comunicação intragrupal.
(E)
Processo de Mudança Organizacional.

(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 10
Em relação a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações promovidas pelas Leis 8.883, de 08 de
junho de 1994 e 9.648, de 27 de maio de 1998,
preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.
o
Art. 5 Todos os valores, preços e custos utilizados
nas licitações terão como expressão monetária a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no
art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da
Administração, no pagamento das obrigações
relativas ao fornecimento de bens, locações,
realização de obras e prestação de serviços,
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos,
a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes
razões de interesse público e mediante prévia
justificativa
da
autoridade
competente,
devidamente publicada.
o

Questão 09
Com relação a correspondência e atos oficiais,
informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se
afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
( )

( )

( )

( )

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A instrução normativa nº.4 estabelece que na
redação dos atos e comunicações oficiais
deve ser evitado uso de palavra ou
expressão de sentido duplo.
O Fecho das comunicações oficiais possui,
além da finalidade óbvia de marcar o fim do
texto, a de saudar o destinatário. Com o fito
de simplificá-los e uniformizá-los, a
Instrução Normativa nº. 4, de 6 de março de
1992 estabelece o emprego de somente 2
fechos diferentes para todas as modalidades
de comunicação oficial, dos cerca de 15
modelos padrões que foram regulados pela
Portaria nº.1 do Ministério da Justiça, de
julho de 1937; excluindo-se é claro as
comunicações dirigidas a autoridades
estrangeiras, que atendem a rito e tradição
próprios.
A certidão é o atestado ou ato pelo qual se
dá testemunho de um fato. Alguns tipos de
certidão são: De inteiro teor: refere-se a todo
o documento; Parcial: refere-se a parte ou
fato apontado; Negativa: faz referência à
inexistência do fato. As certidões são
necessárias em caso de transferência de
imóveis, pois exoneram o imóvel e isentam o
adquirente de qualquer responsabilidade.
Para um contrato da Administração Pública
ter valor, são necessárias as seguintes
formalidades: que seja celebrado por
autoridade competente para empenhar
despesa; que seja realizado para a execução
de serviços autorizados em lei; que não haja
citação da lei que o autoriza.

V – F – F – V.

CARGO: AGENTE ADMINISTRTIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

F – F – F – V.
V – V – V – F.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
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§ 3 Observados o disposto no caput, os
pagamentos decorrentes de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de ________, sem
prejuízo do que dispõe seu parágrafo único,
deverão ser efetuados no prazo de até ________,
contados da apresentação da fatura.
R$ 8.000,00 / 5 (cinco) dias úteis
R$ 10.000,00 / 8 (oito) dias úteis
R$ 15.000,00 / 10 (dez) dias úteis
R$ 36.000,00 / 15 (quinze) dias
R$ 80.000,00 / 30 (trinta) dias

Questão 11
Sobre técnicas administrativas, relacione as
colunas, depois assinale a sequência correta nas
opções abaixo. Algumas letras poderão ser
utilizadas mais de uma vez e outras poderão não
ser usadas.
A.
B.
C.
D.
E.

Downsizing.
Análise da Cadeia de Valor.
Segmentação ABC.
Redução do Tempo de Ciclo.
Elaboração de Cenários.

( )

Agilização das atividades que fazem parte da
cadeia de valor, através de técnicas
analíticas, específicas, eliminando atividades
que não agregam valor a aceleração do
processo decisório.
Exploração de várias alternativas futuras
para evitar os riscos de adotar um único
ponto de vista.
Subdivisão da empresa em suas atividades
principais
a
fim
de
entender
o
comportamento dos custos e as fontes de
diferenciação existentes e potenciais.
Redução de níveis, enxugamento, eliminação
de hierarquia.
É uma técnica que visa trazer as operações
empresariais apenas ao nível mínimo
necessário, melhorando a comunicação,
agilizando as decisões e incrementando a
iniciativa das pessoas.

( )

( )

( )
( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

PORTUGUÊS
Pesquisa relaciona falta de vitamina D e câncer de
cólon
Entre as pessoas com maiores níveis da vitamina,
risco diminui 40%.
Estudo foi publicado nesta sexta (22) no 'British
Medical Journal'.
As pessoas com mais vitamina D no sangue têm menos
possibilidades de desenvolver câncer de cólon que as
que têm baixos níveis do composto, segundo um
estudo publicado nesta sexta-feira (22) na revista
médica "British Medical Journal" (BMJ).
A análise, feita por pesquisadores da Agência
Internacional de Investigação do Câncer em Lyon, na
França, e do Imperial College de Londres, na
Inglaterra, indica que, entre as pessoas com maiores
níveis de vitamina D no organismo, o risco de sofrer
câncer de cólon diminui em 40%.
Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores
observaram as quantidades do composto em 1.248
pessoas com câncer de cólon, mas destacaram, no
entanto, que o vínculo não é definitivo, e outros estudos
clínicos devem ser realizados.
Os pesquisadores não avaliaram se o consumo de
suplementos de vitamina D pode ajudar a evitar a
doença, segundo a BMJ, que informa que o estudo
contou com o apoio do Fundo Mundial de Pesquisa do
Câncer (WCRF, sigla em inglês).
A principal fonte da vitamina é a luz solar, mas ela está
presente em alguns alimentos, como o óleo de fígado
de bacalhau.
"Este é o maior estudo já realizado sobre este assunto,
e agora há mais provas de que há maiores
possibilidades que as pessoas com baixos níveis de
vitamina D possam desenvolver câncer de cólon",
assinalou Panagiota Mitrou, cientista do WCRF.
"O próximo passo é realizar novos testes para tentar
confirmar se o suplemento de vitamina D pode reduzir o
risco do câncer de cólon", disse Mitrou, que informou
que há cerca de 37.500 casos da doença
diagnosticados a cada ano no Reino Unido.

B – A – B – E – D.
C – C – A – B – E.
A – B – C – E – D.
D – E – B – A – A.
C – D – A – C – B.

Questão 12
Em relação a ATO ADMINISTRATIVO, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).
I.

II.

(A)
(B)

É a manifestação do Estado ou de que lhe
faça as vezes, submetido a Regime Jurídico
de Direito Público, com a finalidade de
conferir
concretude
a
prescrições
normativas
instaladas
na
lei
ou
regulamentos,
envolvendo
relações
jurídicas na Administração Pública e entre a
Administração Pública e os administrados.

Disponível em
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1459034-5603,00PESQUISA+RELACIONA+FALTA+DE+VITAMINA+D+E+CANCER
+DE+COLON.html>. Acesso em 22 jan 2010.

É o fenômeno social que, em termos
abrangentes, consiste no feixe de fatores
que permitem ao grupo social que o detém
impor ao grupo social que não o detém sua
vontade, com vistas a uma determinada
finalidade.

III.

Representa o produto da intervenção
humana nas coisas judicializadas.

IV.

Contém
diversos
dispositivos
que
concedem as grandes diretrizes aplicáveis
às diversas formas de contratação por parte
da Administração Pública, os quais, em
súmula estrita, assim podem ser agrupados.

Questão 13
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto.
(A)
A ausência da vitamina D provoca câncer de cólon nas
mulheres.
(B)
A presença da vitamina D evita o câncer de cólon nas
pessoas.
(C)
Luz solar e óleo de fígado de bacalhau previnem o
câncer de cólon.
(D)
A ingestão de vitamina D pode prevenir o câncer de
cólon.
(E)
Pessoas com baixos níveis de vitamina D podem
desenvolver câncer de cólon.

Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.

CARGO: AGENTE ADMINISTRTIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Apenas IV.
Apenas II e III.
Apenas I.
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Questão 14
Assinale a alternativa que NÃO apresenta ditongo.
(A)
Níveis
(B)
Baixos
(C)
Mais
(D)
Solar
(E)
Feita

Questão 20
Assinale a alternativa cuja forma verbal NÃO está
conjugada no modo indicativo.
(A)
“...destacaram, no entanto, que o vínculo não é
definitivo...”
(B)
“‘...pessoas com baixos níveis de vitamina D possam
desenvolver...’”
(C)
“...ela está presente em alguns alimentos...”
(D)
“Pesquisa relaciona falta de vitamina D e câncer de
cólon...”
(E)
“...agora há mais provas de que há maiores
possibilidades...”

Questão 15
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO desempenha função de sujeito.
(A)
“...há mais provas de que há maiores possibilidades...”
(B)
“...ela está presente em alguns alimentos..”
(C)
“...o vínculo não é definitivo...”
(D)
“...os pesquisadores observaram as quantidades do
composto...”
(E)
“As pessoas [...] que têm menos possibilidades...”

Questão 21
Assinale a alternativa que apresenta a palavra com
a divisão silábica correta.
(A)
Diag – nos – ti – ca – dos
(B)
Rea – liz – a – dos
(C)
Po – ssi – bi – li – da – des
(D)
De – sen – vol – ver
(E)
Inter – na – ci – o – nal

Questão 16
Assinale a alternativa cujo verbo destacado se
encontra no passado.
(A)
“...ela está presente em alguns alimentos...”
(B)
“...o suplemento de vitamina D pode reduzir o risco do
câncer de cólon...”
(C)
“...segundo a BMJ, que informa que o estudo contou
com o apoio do Fundo Mundial...”
(D)
“...agora há mais provas de que há maiores
possibilidades...”
(E)
“...os pesquisadores observaram as quantidades do
composto...”

Questão 22
Assinale a alternativa cujo verbo pertence à
primeira conjugação.
(A)
“Entre as pessoas com maiores níveis da vitamina,
risco diminui 40%.”
(B)
“...o vínculo não é definitivo, e outros estudos clínicos
devem ser realizados.”
(C)
“As pessoas com mais vitamina D no sangue têm
menos possibilidades...”
(D)
“...agora há mais provas de que há maiores
possibilidades...”
(E)
“...informou que há cerca de 37.500 casos da doença
diagnosticados...”

Questão 17
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO desempenha função substantiva no contexto.
(A)
“‘O próximo passo é realizar novos testes...”
(B)
“...os pesquisadores observaram as quantidades do
composto...”
(C)
“...outros estudos clínicos devem ser realizados.”
(D)
“Para chegar a esta conclusão...”
(E)
“...que as que têm baixos níveis do composto...”

Questão 23
Assinale a alternativa em que NÃO ocorre encontro
consonantal.
(A)
Pesquisa
(B)
Falta
(C)
Outros
(D)
Chegar
(E)
Estudo

Questão 18
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
desempenha função adjetiva.
(A)
“...ela está presente em alguns alimentos...”
(B)
“Entre as pessoas com maiores níveis da vitamina,
risco diminui 40%.”
(C)
“...têm menos possibilidades de desenvolver câncer de
cólon...”
(D)
“...as pessoas com maiores níveis de vitamina D no
organismo...”
(E)
“‘Este é o maior estudo já realizado sobre este
assunto..’”

Questão 24
Assinale a alternativa que contém dígrafo.
(A)
Pessoas
(B)
Evitar
(C)
Reino
(D)
Risco
(E)
Estudo
Questão 25
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
justificativa para o emprego dos acentos gráficos.
(A)
Cólon (palavras paroxítonas terminadas em N são
acentuadas)
(B)
Câncer (palavras paroxítonas terminadas em R são
acentuadas)
(C)
Inglês (palavras oxítonas estrangeiras são acentuadas)
(D)
Médica (palavras proparoxítonas são acentuadas
graficamente)
(E)
Já (palavras monossílabas tônicas terminadas em A
são acentuadas)

Questão 19
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
classificação dos pronomes destacados.
(A)
“Ela está presente em alguns alimentos...” (pronome
pessoal do caso reto)
(B)
“...câncer de cólon que as que têm baixos níveis...”
(pronome pessoal do caso oblíquo átono)
(C)
“...ele está presente em alguns alimentos...” (pronome
indefinido)
(D)
“‘...diagnosticados a cada ano no Reino Unido.’”
(pronome indefinido)
(E)
“Para chegar a esta conclusão...” (pronome
demonstrativo)
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Questão 26
Assinale a alternativa correta quanto à ortografia.
(A)
Pesquizar
(B)
Baixesa
(C)
Insolação
(D)
Cancerozo
(E)
Redussão

Questão 30
Acreditam os populares que os fósseis préhistóricos encontrados na região de Salgueiro, com
o passar dos tempos, viraria ouro. Assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
No sítio Arqueológico do Sítio Paula foram encontradas
gravações de inscrições rupestres em tinta vermelha.
(B)
No sítio Arqueológico da Lagoa de Pedra foram
encontrados fósseis de animais pré-históricos.
(C)
No Sítio Arqueológico Conceição das Crioulas foi
encontrado o fóssil do mais antigo ser humano do
Brasil.
(D)
O sítio Arqueológico da Pedra da Mão apresenta um
bloco granítico com inscrições rupestres.
(E)
No sítio Arqueológico do Sítio das Letras existem os
grafismos rupestres denominados Itaquatiaras.

Questão 27
Assinale a alternativa em que há um predicado
nominal.
(A)
“‘...o vínculo não é definitivo.”
(B)
“...o estudo contou com o apoio do Fundo Mundial de
Pesquisa do Câncer...”
(C)
“Pesquisa relaciona falta de vitamina D e câncer de
cólon”
(D)
“...vitamina D pode ajudar a evitar a doença...”
(E)
“Entre as pessoas com maiores níveis da vitamina,
risco diminui 40%.”

Questão 31
A vida política do atual Prefeito de Salgueiro tem
um momento muito importante quando ele
participou da eleição vitoriosa da prefeita Cleuza
Pereira e se elegeu vereador, em 1996; seu
empenho como vereador o levou a vice-prefeito nas
eleições de 2000 e 2004. Assinale a alternativa
correta.
(A)
Seu nome é Marcones de Sá Libório e sua formação
profissional é advocacia.
(B)
Seu nome é Marcos Libório de Sá e sua formação
profissional é medicina.
(C)
Seu nome é Marcones Libório de Sá e sua formação
profissional é engenharia civil.
(D)
Seu nome é Marcones Libório de Sá e sua formação
profissional é medicina.
(E)
Seu nome é Libório de Sá e sua formação profissional é
na área de saúde.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 28
Em 30 de abril de 1864 a freguesia de Santo Antônio
do Salgueiro foi elevada a condição de Município do
Salgueiro pela Lei Provincial nº 580, tendo como
primeiro intendente o Major Raimundo de Sá (filho
do Cel. Manuel de Sá). Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A população de Salgueiro é estimada em mais de 50
mil habitantes.
(B)
A região de Salgueiro apresenta um relevo variado
entre planícies e montanhoso.
(C)
Salgueiro é de clima tropical Semi-Árido, com
temperatura média de 25ºC.
(D)
Dentre os principais produtos de sua economia
destacam-se a cebola e a manga.
(E)
A economia da região de Salgueiro é voltada para a
agricultura de subsistência.

Questão 32
O nordeste brasileiro desenvolveu importante papel
econômico na história do Brasil Colonial e imprimiu
seus traços culturais na literatura brasileira através
da história e do cotidiano da vida nos engenhos de
açúcar. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
José Lins do Rego nasceu no Pernambuco e escreveu
“Menino do Engenho”.
(B)
Gilberto Freire nasceu em Recife e escreveu “Casa
Grande & Senzala”.
(C)
Joaquim Nabuco nasceu em Recife e escreveu a obra
“O abolicionista”.
(D)
José Lins do Rego nasceu na Paraíba e escreveu a
obra “Fogo Morto”.
(E)
João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife, escreveu
“O Vento no Canavial”.

Questão 29
A origem do nome da cidade de Salgueiro tem base
em uma história popular de que o coronel Manoel
de Sá escolheu esse nome para o local, em 1835,
quando construiu uma capela para Santo Antônio,
após
passar
por
uma
situação
muito
desesperadora. Assinale a alternativa correta.
(A)
Seus escravos se rebelaram, construíram um quilombo
sob os salgueiros e exigiram pagamento de salários.
(B)
O seu nono filho perdeu-se nos arredores e foi
encontrado salvo dois dias depois sob um pé de
Salgueiro.
(C)
Seu cachorro de estimação embrenhou-se na caatinga
sendo encontrado morto sob um pé de salgueiro.
(D)
O seu filho mais velho perdeu-se nos arredores e foi
encontrado morto dois dias depois sob um pé de
Salgueiro.
(E)
Sua esposa o abandonou e refugiou-se embaixo de um
pé de salgueiro onde fizeram as pazes.
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Questão 33
As expressões de vida e tradições das
comunidades, grupos e indivíduos, que em todas as
partes do mundo recebem de seus ancestrais e
passam a seus descendentes são considerados
Patrimônio Cultural Intangível ou Imaterial, pois não
são palpáveis como os monumentos históricos.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O frevo de Recife e Olinda é patrimônio cultural
imaterial.
(B)
A capela dourada, de arte barroca, no Recife,
patrimônio cultural imaterial.
(C)
O ofício das baianas do acarajé é patrimônio cultural
imaterial
(D)
O toque dos sinos das Igrejas históricas de Minas
Gerais patrimônio cultural imaterial
(E)
A técnica de pintura dos índios Wajãpi, do Amapá,
patrimônio cultural imaterial
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Questão 34
A recente tragédia ocorrida na cidade de Porto
Príncipe, no Haiti, nos leva a refletir sobre os
problemas climáticos e as catástrofes naturais aos
quais estamos vulneráveis. Assinale a alternativa
correta.
(A)
A cidade de Porto Príncipe foi atingida por um “tsunami”
porque o Haiti é uma ilha.
(B)
A brasileira Zilda Arns havia ido ao Haiti para socorrer
as vítimas do terremoto.
(C)
O terremoto ocorrido no Haiti foi devido a uma falha das
camadas geológicas.
(D)
A catástrofe que devastou Porto Príncipe é resultado de
magia negra do Vodu.
(E)
Os soldados brasileiros estavam no Haiti se preparando
para o dia do terremoto.
Questão 35
A respeito do esporte no Estado do Pernambuco,
assinale a alternativa correta.
(A)
Os times de futebol mais importantes são: Sport Recife,
Auto Esporte e Santa Cruz.
(B)
Marta Medeiros consagrou-se a maior jogadora de
futebol feminino brasileiro.
(C)
Acelino Popó Freitas, boxeador, tem orgulho de ser um
cidadão pernambucano.
(D)
Edinanci Silva, a judoca olímpica, veio de uma infância
pobre em Pernambuco.
(E)
A nadadora Joana Maranhão e a saltadora Keila Costa
são pernambucanas.
Questão 36
“Política é como nuvem. Você olha e ela está de um
jeito. Olha de novo e ela já mudou” (Magalhães
Pinto). A respeito da atual política do Estado de
Pernambuco, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Eduardo Henrique Accioly Campos (PSB) – governador
do Estado.
(B)
Pastor Cleiton Collins (PSC) e João da Costa (PT) são
deputados estaduais.
(C)
Jarbas de Andrade Vasconcelos (PMDB) é Senador da
República.
(D)
Marco Antônio de Oliveira Maciel (DEM) é vicegovernador do Estado.
(E)
Raul Jungmann (PPS) e Ana Arraes (PSB) são
deputados federais.
Questão 37
Mudanças radicais aconteceram desde a década de
1980,
nos
âmbitos
econômico-financeiro,
tecnológico e das telecomunicações. A influência
dos meios de comunicação, operando de forma
rápida, abrangente, sem fronteiras, modificou as
culturas locais trazendo elementos de outros
países, principalmente dos Estados Unidos da
América. Assinale a alternativa correta.
(A)
Esse processo histórico é denominado “globalização”
(B)
Esse processo é conhecido como “nacionalização”
(C)
Esse processo é denominado “estatização”
(D)
Esse processo é denominado “socialização”
(E)
Esse processo é conhecido como “liberalização”
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QUESTÕES DISCURSIVAS – VERSÃO RASCUNHO
Questão 01
O ato administrativo possui atributos peculiares que, reunidos, consubstanciam-se em características
qualitativas marcantes. Especialmente porque nos esclarecem os motivos pelos quais um ato administrativo
possa repercutir na esfera jurídica, gerando direitos e obrigações.
I.

Das três características do ato administrativo, enumere duas.

II.

Das duas características apontadas no item I, exemplifique uma.

Questão 02
Sobre a classificação das relações humanas e interpessoais:
I.

Enumere quatro das suas classificações.

II.

Das classificações apontadas no item I, descreva duas e exemplifique as outras duas.

Questão 03
Dê exemplo de quatro ferramentas e técnicas da Gestão de Qualidade.
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