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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Fendas 

 

(Mila Fernandes) 

 

Com tantos progressos que existem, 

Moderníssimos, 

Perfeitas estruturas, 

Hábeis movimentos, fendas enormes ainda persistem. 

Onde estão os cientistas? 

Os estudiosos? 

Aqueles que tudo resolvem? 

Com tantos progressos que existem, 

É o ser humano tão atrasado. 

Está sempre preocupado, 

Não sabe cantar 

E tão pouco abraçar. 

É o pó. 

É o lixo. 

São as doenças. Negligência! 

 

01- O texto acima é: 

 

A. Poético 

B. Jornalistico 

C. Informativo 

D. Prosaico 

E. Científico 

 

02- De acordo com o poema, o que significa a palavra „fendas‟? 

 

A. Rachaduras 

B. Defeitos 

C. Olhos 

D. Disfarces 

E. Críticas 

 

03- No verso „Aqueles que tudo resolvem‟, a autora: 

 

A. Admite que há homens superiores. 

B. Critica as pessoas que só resolvem o que querem. 

C. Ironiza a crença do homem de que pode resolver tudo. 

D. Apela para que os homens superiores fechem as fendas. 

E. Metaforiza a condição real do homem de criar seus 

próprios problemas. 

 

04- Qual verso refere-se à poluição? 

 

A. “Onde estão os cientistas?” 

B. “É o ser humano tão atrasado.” 

C. “Não sabe cantar” 

D. “É o lixo.” 

E. “São as doenças.” 

 

05- No texto, a autora: 

 

A. É contrária aos avanços científicos e tecnológicos. 

B. Aponta falhas no progresso material, pois este 

desconsidera o aspecto espiritual. 

C. Nega o desenvolvimento tecnológico, afirmando que o 

mesmo trouxe apenas lixo e doenças. 

D. Elogia a modernidade e se entristece pelos homens 

doentes. 

E. Chama os cientistas e estudiosos para investirem cada 

vez mais no progresso e na modernidade, pois o mundo 

está muito atrasado. 

 

06- Quais palavras completam as frases, respectivamente: 

 

 A cidade está suja por causa da ______do poder 

público. 

 A ciência teve um ___ notável. 

 Deu-lhe a notícia de uma maneira ___. 

 O camundongo entrou por uma ___ debaixo da 

porta. 

 

A. Habilidosa – progresso – fenda – negligência. 

B. Comércio – estudioso – negligência – habilidosa.  

C. Fenda – progresso – negligência – saída. 

D. Saída – estudioso – frutífera – prisão.  

E. Negligência – progresso – habilidosa – fenda. 

 

 
07- Em qual das alternativas há uma palavra que foi escrita no 

plural INCORRETAMENTE? 

 

A. Cidadãos 

B. Juizes 

C. Primeiros 

D. Passos 

E. Culpados 

 

08- O texto faz uma crítica a um comportamento comum na 

rede social fazendo uso: 

 

A. Do humor 

B. Do terror 

C. Da ciência 

D. Da tecnologia 

E. Da justiça 
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09- Em qual das alternativas um substantivo foi empregado no 

gênero adequado? 

 

A. “A eclipse da lua é um fenômeno que atrai muitas 

pessoas e estudiosos há vários anos, sendo observado por 

várias gerações.” 

B. “Sem dó nenhuma, Carolina não parou.” 

C. “A Gol quer acabar com a drama das malas perdidas.” 

D. “O ex-presidente foi arrolado como testemunha pelo 

advogado Marcelo Leal.” 

E. “Flora se queixava de fortes dores de cabeça e, após 

exames, foi constatado a aneurisma.” 

 

10- Assinale a alternativa correta quanto às palavras 

sublinhadas e sua classificação. 

 

A. “Amigos, amigos, negócios à parte.” (substantivo) 

B. “Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar.” 

(adjetivo) 

C. “O seguro morreu de velho.” (adjetivo) 

D.  “O preguiçoso trabalha dobrado.” (substantivo) 

E.  “Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele.”  

(substantivo) 

 

 

 
 

11- No texto: 

 

A. O homem faz uma constatação confirmada por Garfield. 

B. Garfield acrescenta uma informação já explicitada pelo 

homem. 

C. Na verdade, o homem não sabe se realmente foi Garfield 

quem colou seus cotovelos. 

D. Fica claro que o homem não esperava a brincadeira de 

Garfield. 

E. Garfield demonstra grande surpresa ao ver-se descoberto 

pelo homem. 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “meus” nomeia “cotovelos”. 

B. “na” indica tempo. 

C. “e” expressa ideia de acrescentamento. 

D. “agora” pontua o local do acontecimento. 

E. “sua” é verbo e indica ação. 

 

 

 

 

13- Sobre os verbos e as pessoas verbais, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Ao usar a forma de tratamento „você‟ o homem mostra 

uma relação distante do gato. 

B. O homem fala de um acontecimento ocorrido antes do 

momento da fala no segundo quadrinho. 

C. No terceiro quadrinho, o gato toma a palavra na primeira 

pessoa do discurso. 

D. No segundo quadrinho, o gato responde com um verbo 

no infinitivo. 

E. No terceiro quadrinho o gato propõe ao homem uma ação 

posterior ao momento da sua fala. 

 

14- Em qual das alternativas abaixo o trecho foi escrito 

corretamente, sem erros? 

 

A.  
 

 

 

B.  
 

 

C.  
 

 

 

 

D.  
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E.  

 
 

15- Em qual dos trechos a seguir NÃO HOUVE ocorrência de 

crase e por isso não deveria ter sido empregado o acento grave. 

 

A. Em Minas, foram 26,5 mil e, em Belo Horizonte, 2 mil 

segurados estão à espera de atendimento. 

B. A Prefeitura de Uberlândia recorreu à Justiça do 

Trabalho com objetivo de colocar fim à greve da classe 

médica 

C. O modelo colocado à venda pela H.R. Owen possui 

pintura na cor laranja e detalhes em fibra de carbono. 

D. A Bolsa de Xangai encerrou à sessão de terça-feira (26) 

em forte queda de 6,42%. 

E. O Sony Xperia Z5 é um desses exemplos, e foi 

colocado à prova pelo usuário do site de vídeos. 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Refere-se ao direito público, EXCETO: 

 

A. Direito Constitucional 

B. Direito Administrativo 

C. Direito Tributário 

D. Direito Penal 

E. Direito Civil 

 

17 – Fato Administrativo: 

 

A. São atos Bilaterais.  

B. Atos praticados pela Administração Pública (exemplo: a 

emissão de um cheque). 

C. É toda realização material da Administração em 

cumprimento de alguma decisão administrativa.  

D. São do domínio da técnica e só reflexamente interessam 

ao Direito. Ex.: a Construção de uma Ponte. 

E. Sãos os atos praticados com obediência direta ou 

imediata à Constituição Federal. Ex.: Projeto de Lei, 

Sanção ou Veto à Lei, Declaração de Estado de Sítio.  

 

18 – Quanto aos Agentes Administrativos, indique qual 

alternativa NÃO corresponde à verdade:   

 

A. São os agentes públicos que se vinculam à Administração 

Pública Direta ou às Autarquias por relações 

profissionais. 

B. Sujeitam-se à hierarquia funcional. 

C. São funcionários públicos com regime jurídico único 

(estatutários). 

D. Respondem por simples culpa ou dolo pelos atos ilícitos 

civis, penais ou administrativos que praticarem. 

E. Funcionários de para-estatais e das fundações públicas 

são agentes administrativos e seus dirigentes também são 

considerados funcionários públicos. 

 

19 – São fatores de expansão urbana, EXCETO: 

 

A. O crescimento demográfico que, aliado ao elevado custo 

da habitação na cidade, leva à procura de novas áreas 

residenciais nos subúrbios. 

B. A dinâmica da construção civil, tanto no que toca ao 

parque habitacional como à edificação de espaços 

destinados a atividades econômicas. 

C. O desenvolvimento das próprias atividades econômicas, 

que conduz à necessidade de expandir e modernizar as 

empresas e, como tal, à procura de novos espaços de 

localização. 

D. A diminuição da taxa de motorização das famílias. 

E. O desenvolvimento dos transportes e das infra-estruturas 

viárias, que aumenta a acessibilidade e diminui os tempos 

e os custos das deslocações. 

 

20 – Quanto ao Direito Administrativo é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O Direito Administrativo é uma matéria relacionada com 

o dia-a-dia do cidadão e de suas relações com o Estado.  

B. Relaciona-se, por exemplo, com a prestação de serviços 

públicos e com a fiscalização da atividade dos 

particulares pelo Estado. 

C. O Direito Administrativo se desenvolveu a partir do 

surgimento do Estado de Direito, com a diferenciação das 

funções estatais, organizados em Poderes autônomos e 

que se controlam reciprocamente. 

D. No nosso Sistema Constitucional, os três Poderes, 

Legislativo, Judiciário e Executivo, exercem as funções 

que lhe são típicas. Existindo exclusividade no exercício 

de cada uma dessas funções. 

E. A função administrativa está presente nos três Poderes do 

Estado, pois ela é necessária à organização e 

funcionamento dos seus órgãos e no desempenho de suas 

tarefas. 

 

21 – Referente ao conceito de cidadania é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. No sentido etimológico da palavra, cidadão deriva da 

palavra civita, que em latim significa cidade e que tem o 

seu correlato grego na palavra politikos – aquele que 

habita na cidade. 

B. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei: ter direitos 

jurídicos. 

C. O conceito de Cidadania foi alargado consoante a 

evolução histórica das sociedades e o papel que os 

indivíduos assumiam na construção das mesmas. 

D. As sociedades em que os Homens vivem resultam do 

exercício de cidadania que empreendem. 
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E. Cada estado tem normas que regulamentam a aquisição 

da nacionalidade desse estado, o que quer dizer a 

condição de cidadão. 

 

22 – Significa que o administrador público está, em toda sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 

exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 

Esta é a definição de qual Princípio da Administração Pública? 

 

A. Impessoalidade. 

B. Moralidade. 

C. Publicidade. 

D. Legalidade. 

E. Eficiência. 

 

23 – Na classificação das Constituições, quanto ao conteúdo, se 

divide em: 

 

A. Formal e material. 

B. Rígida e flexível. 

C. Fixa e silenciosa. 

D. Flexível e imutável. 

E. Formal e rígida. 

 

24 – Quanto à Classificação da Constituição Brasileira, indique 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Quanto à forma é escrita.  

B. Quanto à origem é promulgada. 

C. Quanto ao conteúdo é imutável. 

D. Quanto ao modo de elaboração é dogmática. 

E. Quanto à extensão é analítica. 

 

25 – Na Constituição Federal Brasileira, em seu 30º Artigo, 

afirma-se, que compete aos Municípios, EXCETO: 

 

A. Legislar sobre assuntos de interesse local. 

B. Suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 

C. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei. 

D. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual. 

E. Organizar e prestar, diretamente e nunca sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial. 

  

26 – Art. 31. da Constituição Federal Brasileira, A fiscalização 

do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 

do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O parecer 

prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por 

decisão de: 

 

A. Um terço dos membros da Câmara Municipal. 

B. Dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

C. 50% dos membros da Câmara Municipal. 

D. 70% dos membros da Câmara Municipal. 

E. 100% dos membros da Câmara Municipal. 

 

27 – São órgãos do Poder Judiciário, EXCETO: 

 

A. O Conselho Nacional de Justiça. 

B. O Superior Tribunal de Justiça. 

C. A Polícia Federal. 

D. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 

E. Os Tribunais e Juízes do Trabalho. 

 

28 – A Constituição federal de 1988 divide-se em físico ou 

natural, cultural, artificial e do trabalho. Refere-se à divisão do 

físico, EXCETO: 

 

A. Solo. 

B. Água. 

C. Atmosfera. 

D. Paisagismo. 

E. Ecossistemas. 

 

29 – São exemplos de atitudes que envolvem a 

responsabilidade ambiental individual, EXCETO: 

 

A. Realizar a reciclagem de lixo (resíduos sólidos). 

B. Jogar óleo de cozinha no sistema de esgoto. 

C. Buscar consumir produtos com certificação ambiental e 

de empresas que respeitem o meio ambiente em seus 

processos produtivos. 

D. Comprar e usar eletrodomésticos com baixo consumo de 

energia. 

E. Evitar o uso de sacolas plásticas nos supermercados. 

 

30 – Sobre o princípio da solidariedade é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Pelo princípio da solidariedade, todos aqueles que 

praticarem condutas ou atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente responderão solidariamente pelo dano 

ambiental. 

B. Há a obrigação de todos os causadores do dano ambiental 

de reconstituir o meio ambiente degradado de forma 

solidária, pelos danos diretos e não os indiretos, e apenas 

na existência de culpa. 

C. Os Estados deverão cooperar na elaboração de novas leis 

internacionais sobre responsabilidade e indenização pelos 

efeitos adversos dos danos ambientais. 

D. Os Estados deverão cooperar com o espírito de 

solidariedade mundial para conservar, proteger e 

restabelecer a saúde e a integridade do ecossistema 

global. 

E. Os Estados  deverão respeitar o Direito Ambiental 

Internacional, proporcionando proteção ao meio 

ambiente e cooperando para seu melhoramento, devendo, 

na medida do possível, tratar os problemas ambientais 

mundiais com base no consenso internacional. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

FUNDAMENTAL II – 12 – GUARDA PATRIMONIAL 

Página 5 

31 – São aspectos políticos dos princípios para o 

desenvolvimento sustentável: 

 

A. Participação, cooperação e problemáticas fundamentais. 

B. Capacidade de suporte, limites biofísicos e dependência. 

C. Equidade inter-gerações, equidade intra-gerações e 

justiça ecológica. 

D. Interdependência, cooperação e problemáticas 

fundamentais. 

E. Capacidade de suporte, justiça ecológica e 

interdependência. 

 

32 – Os Prédios públicos são bens da União do tipo: 

 

A. De uso comum. 

B. De uso Especial. 

C. Dominicais. 

D. Enteral. 

E. De uso integral. 

 

33 – Das competências federais, qual tem como característica a 

competência unitária, indelegável, que não admite 

suplementação? 

 

A. Privativa. 

B. Concorrente. 

C. Suplementar. 

D. Exclusiva. 

E. Jurídica. 

 

34 – Sobre Dano ecológico é INCORRETO afirmar: 

 

A. Dano ecológico é qualquer lesão ao meio ambiente 

causada por condutas ou atividades de pessoa física ou 

jurídica de Direito Público ou de Direito Privado.  

B. Segundo o disposto no artigo 225 da Constituição 

Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

C. O conceito de dano ambiental pode designar tanto o dano 

que recai sobre o patrimônio ambiental, que é comum à 

coletividade, como aquele que se refere ao dano por 

intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete a 

interesses legítimos de uma determinada pessoa, 

configurando um dano particular que ataca um direito 

subjetivo e legitima o lesado a uma reparação pelo 

prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial. 

D. Sendo o meio ambiente um bem de uso comum de todos, 

qualquer ofensa que resulte em deterioração ou 

destruição a um dos elementos que o integrem é um dano 

ambiental.  

E. O dano ambiental é, de regra, aquiliano (quando o 

prejuízo é consequente de diminuição patrimonial ou 

deterioração de coisas materiais) e patrimonial (resultante 

do ato ilícito e contratual), e apenas circunstancialmente 

moral (quando atinge bens de ordem moral, tais como a 

liberdade, a honra etc.). 

 

35 – O Brasil adotou o sistema da jurisdição única, ou seja, o 

do controle administrativo pela Justiça Comum a partir da: 

 

A. Primeira Constituição Republicana em 1891. 

B. República da Espada (1889-1894) 

C. Crise da República Velha e o Golpe de 1930. 

D. Primeira República (1891) 

E. Proclamação da Independência do Brasil em 1822. 

 

36 – Dos poderes e deveres do administrador público, indique 

qual alternativa descreve o dever de probidade: 

 

A. O poder tem para o agente público o significado de dever 

para com a comunidade e para com os indivíduos, no 

sentido de quem o detém está sempre na obrigação de 

exercitá-lo; esse poder é insuscetível de renúncia pelo seu 

titular. 

B. É o que se impõe a todo agente público de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. 

C. Está constitucionalmente integrado na conduta do 

administrador público como elemento necessário à 

legitimidade de seus atos; assim, o ato administrativo 

praticado com lesão aos bens e interesses públicos 

também fica sujeito a invalidação pela própria 

Administração ou pelo Poder Judiciário, por vício de 

improbidade, que é uma ilegitimidade como as demais 

que nulificam a conduta do administrador público. 

D. É decorrência natural da administração como encargo de 

gestão de bens e interesses alheios; no caso do 

administrador público, a gestão se refere aos bens e 

interesses da coletividade e assume o caráter de múnus 

público, isto é, de um encargo para com a comunidade. 

E. É a prerrogativa da autoridade, mas o poder há que ser 

usado normalmente, sem abuso; usar normalmente do 

poder é empregá-lo segundo as normas legais, a moral da 

instituição, a finalidade do ato e as exigências do 

interesse público. 

 

37 – Segundo a Constituição Brasileira, Art. 225. Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público, EXCETO: 

 

A. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

B. Promover a educação ambiental apenas nos níveis de 

ensino fundamental  e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente. 

C. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético. 

D. Definir, em todas as unidades da federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção. 
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E. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

 

38 – A expansão urbana faz-se à custa das áreas periféricas das 

cidades, dando origem à suburbanização - ocupação urbana dos 

subúrbios. São impactos sociais e territoriais da 

Suburbanização, EXCETO: 

 

A. A intensificação dos movimentos pendulares, cada vez 

mais simples, uma vez que as deslocações se fazem em 

direcção à grande cidade, mas também entre as diferentes 

áreas suburbanas que a envolvem. 

B. O aumento das despesas, da fadiga e do stress associados 

às deslocações quotidianas da população ativa e escolar. 

C. A falta de equipamentos coletivos e fraca oferta de 

serviços em muitos aglomerados populacionais. 

D. A proliferação de loteamentos clandestinos e o 

aparecimento de bairros de habitação precária. 

E. A ocupação de solos agrícolas e florestais. 

 

39 – São ações de incidência social que poderão contribuir para 

melhorar a qualidade de vida no espaço urbano:  

 

I. Melhoria da gestão do tráfego urbano, através da 

construção de mais parques de estacionamento na 

entrada das cidades e da criação de interfaces 

adequados às necessidades específicas de cada centro 

urbano, em conjugação com o aumento da eficácia dos 

transportes públicos; 

II. O alargamento dos serviços de acompanhamento de 

crianças e jovens (espaços de ocupação de tempos 

livres, equipamentos desportivos, salas de apoio ao 

estudo), que diminuam as situações de risco social; 

III. O desenvolvimento de serviços de apoio à população 

idosa que permita o acompanhamento domiciliário e, 

através de um maior contato social, o aumento das 

situações de solidão; 

IV. O aumento do número de espaços verdes, a promoção 

da melhoria dos já existentes e a construção e 

otimização de equipamentos coletivos, nomeadamente 

os desportivos, de cultura e lazer, que promovam o 

convívio e o encontro da população urbana. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a I 

B. Apenas a I e II 

C. Apenas a III e IV 

D. Apenas a I, II e IV 

E. I, II, III e IV 

 

40 – São patrimônios nacionais, e suas utilizações far-se-ão, na 

forma da lei (Constituição Brasileira), dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 

uso dos recursos naturais, EXCETO: 

 

A. Mata Atlântica. 

B. Serra do Mar. 

C. Pantanal Mato-Grossense. 

D. Floresta Amazônica brasileira. 

E. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

 


