
CONCURSO PÚBLICO
PÃO DE AÇúCAR (AL) - MÉDIO (TARDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

TÉCNICO(A) AGRÍCOLA

Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nab.
prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ouc.
máquina fotográfica ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para  fins  de  correção  do  Cartão  de  Respostas,  serão  levadas  em  consideração  apenas  as7.
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota8.
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter9.
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas10.
devidamente preenchida e assinada ao fiscal  da sala.  Aquele que descumprir  esta regra será
ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 1.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Normalmente,  as  plantas  frutíferas  só  iniciam  a
produção a partir do segundo ano e alcançam ótimos
rendimentos  a  partir  do  sexto  e  sétimo  anos  de
produção.

b) Para instalação de pomares, deve-se dar preferência
para solos francos, profundos e bem drenados.

c) Ao escolher a área do viveiro em terrenos de mata, o
fruticultor deve proceder a destoca total,  no mínimo 2
anos antes da instalação do viveiro.

d) Ao escolher a área de plantio, o produtor rural deve
ignorar  as  informações  contidas  no  zoneamento
edafoclimático da região onde se pretende implantar a
lavoura.

e) O servidor público, ao realizar o atendimento de um
usuário dos serviços, deve procurar usar uma linguagem
clara, reduzindo ao mínimo o uso de palavras difíceis ou
que não possam ser compreendidas pelo usuário.

QUESTÃO 2.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O fruticultor,  ao instalar  e manter  um viveiro,  deve
evitar  a  rotação  com  culturas  anuais  e  a  adubação
verde.

b) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve evitar
repetir o cultivo da mesma espécie pelo menos por três
anos, na mesma área.

c) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
aquelas afastadas de estradas públicas.

d)  Ao  escolher  a  área  do  viveiro,  o  fruticultor  deve
escolher solos ricos em matéria orgânica.

e) O servidor público municipal deve priorizar o decoro
no exercício do cargo ou função.

QUESTÃO 3.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
solos profundos e medianamente arenosos.

b) As mudas podem ser formadas a partir de sementes
ou a  partir  de  partes  vegetativas,  como a  enxertia,  a
estaquia, a mergulhia, a micropropagação, entre outras.

c) O servidor público municipal possui direito à greve, o
qual será exercido nos termos e nos limites definidos em
lei específica.

d)  A  presença  de  troncos  e  raízes  em  áreas  recém-
desmatadas facilita a realização de práticas de manejo.

e)  As  plantas  necessitam  de  diferentes  valores  de
temperaturas  para  cada  um  de  seus  períodos
fenológicos,  tais  como  dormência,  brotação,  floração,
frutificação, vegetação e maturação das frutas.

QUESTÃO 4.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Os  ventos  dominantes  danificam  as  plantas,
principalmente os ramos novos, aumentando os riscos
de  doenças  pela  facilidade  na  disseminação  das
mesmas.

b) Ao escolher a área para o viveiro, o fruticultor deve
preferir as áreas encharcadas ou sujeitas à inundação.

c) Em locais sujeitos à ocorrência de ventos fortes, pode-
se colocar tutores nas mudas,  com o fim de evitar o
deslocamento do enxerto.

d) O servidor público deve saber que a eficácia é um
atributo fundamental do exercício da sua profissão.

e) Para a escolha do tipo de preparo de solo, deve-se
levar em consideração o tipo de vegetação presente na
área, os atributos químicos e físicos do solo, o relevo do
terreno e a disponibilidade de máquinas e equipamentos
apropriados para o preparo desejado.

QUESTÃO 5.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  A  completa  mecanização  do  cultivo  de  plantas
frutíferas, sem a necessidade de utilização de mão de
obra,  é  uma  característica  socioeconômica  da
fruticultura.

b)  Quando  são  plantadas  frut íferas  em  solos
previamente  ocupados  pela  mesma  espécie  ou  por
espécie intimamente afim, pode resultar um crescimento
deficiente.

c) A semente deve ser separada da polpa logo após o
coleta das frutas para evitar a sua fermentação.

d) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
aquelas com disponibilidade de água para o uso com
irrigação e com tratamentos fitossanitários.

e) O uso de sementes e a época de semeadura decorrem
da  época  da  maturação  das  frutas  e  do  poder
germinativo das mesmas.
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QUESTÃO 6.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Manter-se atualizado com a legislação pertinente ao
órgão  onde  exerce  suas  funções  é  um  dever
fundamental  do  servidor  público.

b) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho
é um dever fundamental do servidor público.

c)  Identificar  detalhadamente  as  atividades,  suas
características e recursos é uma forma de melhorar a
precisão das estimativas de prazo.

d) É vedado ao servidor público reavaliar periodicamente
os prazos definidos a fim de identificar riscos e tomar
medidas corretivas.

e) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva é
um dever fundamental do servidor público.

QUESTÃO 7.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Elaborar estimativas com base em parâmetros é uma
forma de melhorar o planejamento do tempo.

b)  Ao  planejar  um  conjunto  de  atividades,  pode  ser
necessário designar servidores mais experientes para as
atividades mais críticas a fim de gerenciar o risco de
atraso.

c)  O  servidor  público  pode  util izar  modelos  de
cronogramas  de  projetos  anteriores  semelhantes,
quando disponíveis, para auxiliar no planejamento de um
novo projeto.

d) O servidor público, quando envolvido em um projeto,
deve  evitar  trabalhar  em  atividades  que  possuam
dependências  com  outras  atividades,  pois  isso  pode
reduzir a eficiência do seu desempenho.

e) Direcionar esforços para a identificação de atividades
e  definição  de  prazos  é  uma  forma  de  melhorar  o
planejamento do tempo.

QUESTÃO 8.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Desenvolver  um  cronograma  é  uma  atividade  que
pode  prejudicar  o  gerenciamento  do  tempo  em  um
projeto.

b) Ao realizar o planejamento das atividades a serem
realizadas,  o  servidor  público  deve  certificar-se  de
consultar  as  principais  partes  interessadas  a  fim  de
garantir  que todas as informações pertinentes ao seu
trabalho serão conhecidas.

c) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços,
por  quem  é  de  direito,  é  um  dever  fundamental  do
servidor público.

d) Para realizar o controle de prazos, o servidor deve ter
acesso a informações sobre o trabalho planejado e o
trabalho efetivamente realizado.

e) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público é um
dever fundamental do servidor público.

QUESTÃO 9.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O planejamento de tempo pode exigir a realização de
reuniões  com  os  demais  servidores  a  fim  de  tomar
decisões sobre prazos.

b)  Participar  dos  movimentos  e  estudos  que  se
relacionem com a melhoria do exercício de suas funções
é um dever fundamental do servidor público.

c) Ao discutir alternativas para antecipar o prazo de uma
atividade,  o  servidor  público  deve  discutir  os  riscos
envolvidos em cada alternativa para redução do prazo.

d)  Ser  assíduo  e  frequente  ao  serviço  é  um  dever
fundamental do servidor público.

e)  Definir  uma lista de atividades a serem realizadas,
assim como a melhor sequência para a execução do
trabalho, é um esforço que reduz a eficiência do servidor
público no exercício da sua função.

QUESTÃO 10.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Transplante é a retirada da muda do viveiro para o
local definitivo.

b) A utilização da estaquia é limitada à capacidade de
formar raízes das espécies e/ou cultivares utilizadas.

c)  No contexto da fruticultura,  viveiro  é  uma área de
terreno convenientemente demarcada, onde as mudas
frutíferas são obtidas e conduzidas até o momento do
transplante.

d) O sucesso da lavoura está desassociado da definição
da área, do preparo do solo e do manejo inicial.

e) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve evitar
áreas sujeitas a ventos constantes que podem quebrar
as mudas na região da enxertia.
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QUESTÃO 11.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O servidor público não é obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

b)  As  etapas  que  envolvam  questões  técnicas,
econômicas e ecológicas não devem ser consideradas
antes da decisão de plantar um pomar, pois os custos
são reduzidos e os mercados são pouco exigentes em
qualidade e pouco competitivos.

c) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve evitar
aquelas sujeitas a geadas, principalmente no caso dos
citros.

d)  A  comunicação  é  uma  ferramenta  central  para  a
qualidade  no  atendimento  ao  cidadão.  Por  isso,  o
servidor deve buscar melhorar-se continuamente nesse
quesito.

e) Os custos de implantação de um pomar envolvem o
valor  da  terra  e  seu  preparo,  mudas,  insumos,
equipamentos,  infraestrutura  e  mão  de  obra,  entre
outras.

QUESTÃO 12.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O bom atendimento inclui dar um bom tratamento ao
cidadão e satisfazer, com tempestividade e suficiência,
as demandas de informação, produtos ou serviços por
ele apresentadas.

b)  O  solo  é  um  dos  fatores  de  produção  mais
importantes  para  o  sucesso  da  lavoura,  devendo  ser
manejado de forma a danificar as suas características
físicas, químicas e biológicas.

c)  Na estaquia,  o  tamanho e  o  tipo  de  estaca a  ser
utilizada  fica  na  dependência  da  maior  ou  menor
facilidade de enraizamento.

d) Na polpa das frutas existem inibidores que impedem a
germinação  das  sementes.  Por  esta  razão,  nunca  se
deve fazer a semeadura de frutas inteiras.

e) A dignidade é um atributo que deve nortear o servidor
público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora
dele.

QUESTÃO 13.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  As  sementes  devem  ser  provenientes  de  plantas
sadias ,  adul tas ,  possuí rem  um  bom  v igor  e
caracter íst icas  var ieta is  def in idas.

b) A possibilidade do desenvolvimento de agroindústrias,
tanto  de  pequeno  quanto  de  grande  porte,  é  uma
característica  socioeconômica  do  cultivo  de  plantas
frutíferas.

c)  O  controle  de  granizo  é  muito  difícil  e,  em  locais
sujeitos  a  chuvas  de  granizo,  não  se  recomenda  o
plantio de frutíferas.

d)  A fruticultura pode ser  conceituada como sendo o
con junto  de  técn icas  e  p rá t icas  ap l icadas
adequadamente  com  o  objetivo  de  explorar  aves
comercialmente rentáveis.

e)  O  servidor  público  municipal  possui  direito  à  livre
associação sindical.

QUESTÃO 14.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No arranquio das mudas, deve-se ter o cuidado para
não danificar o sistema radicular e a haste principal.

b)  No caso de  mudas obtidas  por  enxertia,  elas  são
formadas  pela  separação  de  apenas  duas  cultivares
iguais.

c) O atendimento diz respeito a satisfazer as demandas
apresentadas pelo cidadão de informação, produtos ou
serviços.

d) O servidor municipal deve compreender que o serviço
público tem por objetivo promover o bem dos cidadãos.

e)  As  frutas  se  caracterizam  por  serem  bastante
perecíveis e sensíveis ao manuseio.

QUESTÃO 15.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Normalmente,  as  sementes  devem  ser  semeadas
logo após a colheita das frutas, principalmente no caso
dos citros.

b)  O  plantio  em  locais  inadequados  maximiza  a
rentabi l idade  do  produtor ,  eleva  os  níveis  de
produtividade, reduz o custo de produção e garante a
longevidade da lavoura.

c) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
topografia plana ou levemente ondulada, executando-se,
neste caso, práticas para a conservação do solo.

d)  Ao realizar  suas atividades,  o  servidor  público não
deve promover nenhum tipo de preconceito de origem,
raça, sexo, cor ou idade.

e)  As  frutas  são  de  importância  fundamental  como
complemento alimentar, sendo fontes de vitaminas, sais
minerais,  proteínas  e  fibras  indispensáveis  ao  bom
funcionamento do organismo humano.
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QUESTÃO 16.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
terrenos isentos da infestação de nematóides.

b) Ao escolher a área para o viveiro, o fruticultor deve
preferir  aquelas  ricas  em  ervas  daninhas  de  difícil
controle.

c)  O  servidor  público  deve  saber  que  a  análise  e  o
tratamento das manifestações recebidas podem servir
de  base  para  melhorias  nos  serviços  prestados  à
população do município.

d) A possibilidade de um grande rendimento por área,
sendo por  isso uma ótima alternativa  para  pequenas
propr iedades  ru ra is ,  é  uma  caracter ís t ica
socioeconômica do cultivo de plantas frutíferas.

e)  Em  fruticultura,  a  obtenção  de  mudas  através  de
estruturas especializadas está restrito a alguns casos,
como  o  morangueiro,  cujas  mudas  são  obtidas  por
estolões, a bananeira por rizomas e o abacaxizeiro por
rebentos.

QUESTÃO 17.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
aquelas  isoladas  do  pomar,  observando  a  legislação
para cada espécie.

b) O vento causa quebra de ramos, quebra das mudas
no ponto de enxertia, queda de frutas, entre outros.

c) O fruticultor, ao decidir sobre o estabelecimento do
viveiro,  deve  considerar,  exclusivamente,  suas
preferências  pessoais.

d)  Durante  a  permanência  da  muda  no  viveiro,  são
necessárias  realizações  de  adubações  frequentes,
aplicação  de  matéria  orgânica,  irrigação,  capinas,
controle de doenças e pragas, desbastes, toaletes, entre
outras.

e) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor deve preferir
aquelas isentas de ervas daninhas de difícil controle.

QUESTÃO 18.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O zelo e a transparência são primados maiores que
devem nortear o servidor público no exercício do cargo
ou função.

b) A enxertia é o principal método de obtenção de mudas
para formação de pomares comerciais.

c) Ao escolher a área do viveiro, o fruticultor não deve
usar áreas encharcadas ou áreas sujeitas à inundação.

d) Na fruticultura, a utilização de sementes basicamente
está  restrita  à  obtenção  de  porta-enxertos  e  ao
melhoramento genético,  pois,  comercialmente,  poucas
espécies  frutíferas  têm suas mudas obtidas  por  este
método.

e) No contexto da fruticultura, entende-se por muda toda
a planta adulta, sem sistema radicular ou parte aérea,
sem folhas, obtida por coleta na natureza, utilizada para
a adubação de novos pomares.

QUESTÃO 19.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No contexto da fruticultura, para algumas espécies,
entre elas as plantas cítricas, em função de doenças e
pragas, todo o processo de obtenção de mudas deve ser
realizado fora de telados a prova de insetos.

b) Fruticultura é a prática de cultivar racionalmente as
plantas frutíferas.

c)  O  fruticultor  deve  saber  que  a  distr ibuição
pluviométrica, ao longo do período do ano, é importante,
pois o excesso de chuvas em um determinado período
pode provocar o aparecimento de doenças.

d)  A consciência dos princípios morais é um atributo
importante que deve ser cultivado pelo servidor público
municipal.

e) O êxito da germinação nas sementeiras depende da
qualidade  da  semente  e  do  meio  que  a  mesma  é
conservada desde a coleta até a semeadura.
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QUESTÃO 20.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No exercício da sua função, o servidor público deve
evitar  definir  prazos  para  a  realização  das  suas
atividades.

b)  Apresentar-se  ao  trabalho  com  vestimentas
adequadas  ao  exercício  da  função  é  um  dever
fundamental do servidor público.

c)  Conhecer  as  expectativas  de  prazo  do  gestor,  do
cliente e das demais partes interessadas é uma etapa
importante  para  o  planejamento  do  tempo  em  uma
instituição.

d)  Conhecer  todas  as  demandas  de  atividades  e
entregas  e  tê-las  documentadas  é  uma  forma  de
subsidiar o gerenciamento de tempo.

e)  Definir  atribuições,  delegar  atividades  e  definir
responsáveis são atitudes que aumentam a eficiência no
ambiente de trabalho.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  As organizações e associações representativas,  no
tocante  a  direitos  e  interesses  coletivos,  têm
legitimidade  para  interpor  recurso  administrativo.

b)  Aqueles  cujos  direitos  ou  interesses  forem
indiretamente  afetados  pela  decisão  recorrida  têm
legitimidade para interpor recurso administrativo.

c)  Salvo  disposição  legal  em  contrário,  o  recurso
administrativo não tem efeito suspensivo.

d)  O  servidor  público  civil  municipal  tem  o  direito  à
realização de greve, o qual será exercido nos termos e
nos limites definidos em lei específica.

e) A administração pública direta é impedida de seguir
os princípios de legalidade e impessoalidade.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Wylka realizou um investimento no valor de R$ 3.700
em um banco.  Após  1  ano,  ela  observou  que  o  seu
investimento apresentou rendimentos da ordem de 3%,
acumulando, assim, um montante de R$ 3.811.

b)  Se  um  aquário  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  8m,  13m,  e  136m,  então  o  seu
volume será igual a 14.010m³.

c)  Se  um  reservatório  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais  a  10m,  16m,  e  131m,  então o  seu
volume será igual a 21.080m³.

d) Jamylly realizou uma aplicação financeira no valor de
R$ 12.000 em uma corretora de investimentos. Após 6
meses,  Jamylly  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 6%, acumulando,
assim, um montante de R$ 12.410.

e)  Tatiana  comprou  um  travesseiro  e  obteve  um
desconto  de  10%.  Sabendo  que  o  valor  original  do
produto era de R$ 45, Tatiana deverá pagar R$ 38,50
pelo item.
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QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  reservatório  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais  a  18m,  28m,  e  111m,  então o  seu
volume será igual a 55.944m³.

b) Vitor comprou uma camisa e obteve um desconto de
10%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
90, Vitor deverá pagar R$ 78,5 pelo item.

c) Adalberto realizou um investimento no valor de R$
2.600 em um banco. Após 1 ano, Adalberto observou
que  o  seu  investimento  apresentou  rendimentos  da
ordem de 2%, acumulando, assim, um montante de R$
2.880.

d) Há 2 anos, o peso de Drance era de 72 kg. Há 1 ano,
seu peso era de 76 kg. Atualmente, seu peso é 71 kg.
Assim, é correto afirmar que seu peso médio, no período
considerado, é igual a 75 kg.

e)  Mariana  comprou  um  grampeador  e  obteve  um
desconto  de  25%.  Sabendo  que  o  valor  original  do
produto era de R$ 12, Mariana deverá pagar mais de R$
10 pelo item.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A raiz quadrada de 1.849 corresponde a 82.

b)  Se  um  tanque  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  6m,  10m,  e  141m,  então  o  seu
volume será igual a 8.226m³.

c)  Theresa  realizou  um  investimento  no  valor  de  R$
30.000 em um banco. Após 1 ano, ela observou que o
seu investimento apresentou rendimentos da ordem de
3,5%, acumulando, assim, um montante de R$ 30.750.

d)  Se  um  tanque  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  60m,  49m,  e  76m,  então  o  seu
volume será igual a 223.440m³.

e) Se um triângulo possui base igual a 24 cm e altura
igual a 30 cm, então sua área será igual a 240 cm².

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Vicente adquiriu um empréstimo no valor de R$ 7.200.
Após 1 mês, foi necessário pagar juros no valor de 0,5%
do empréstimo.  Assim,  é  correto  afirmar  que Vicente
pagou mais de R$ 30 em juros no 1º mês.

b) João Rosas comprou um produto importado por 129
dólares. Considerando que na época o valor do Dólar era
de R$ 3,80, podemos afirmar que João Rosas gastou
mais de R$ 500.

c)  Veridiana  comprou  um  produto  importado  por  58
euros. Considerando que na época o valor do Euro era de
R$ 3,90, podemos afirmar que Veridiana gastou mais de
R$ 280.

d) A raiz quadrada de 1.936 corresponde a 92.

e)  Se  uma  piscina  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais a 4m, 7m, e 146m, então o seu volume
será igual a 4.812m³.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Nerelle  comprou  um  produto  importado  por  56
dólares. Considerando que na época o valor do Dólar era
de R$ 3,95, podemos afirmar que Nerelle gastou mais de
R$ 250.

b) Um galpão possui área total de 1524m² e foi dividido
em 12 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possui 141m².

c) Há 2 anos, o peso de Gertrudes era de 64 kg. Há 1
ano, seu peso era de 60 kg. Atualmente, seu peso é 68
kg.  Assim,  é  correto afirmar que seu peso médio,  no
período considerado, é inferior a 62 kg.

d) Tatiane comprou um pneu e obteve um desconto de
15%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
340, Tatiane deverá pagar R$ 150 pelo item.

e) Um galpão possui área total de 1488m² e foi dividido
em 24 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possui 62m².

QUESTÃO 27.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No Brasil, são vedados o direito de propriedade e o
direito à locomoção no território nacional, ainda que em
tempo de paz.

b)  A  proteção  à  infância  e  a  assistência  aos
desamparados  são  direitos  sociais  previstos  na
Constituição  Federal  de  1988.

c) O lazer e a segurança são direitos sociais previstos na
Constituição Federal de 1988.

d)  No  Brasil,  a  certidão  de  óbito  é  gratuita  para  os
reconhecidamente pobres, na forma da lei.

e) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de
pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

QUESTÃO 28.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No Brasil, cabe ao Estado promover, na forma da lei, a
defesa do consumidor.

b)  A  remuneração do trabalho noturno superior  à  do
diurno é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais,
fixado na Constituição Federal de 1988.

c)  São  brasileiros  natos  os  nascidos  na  República
Federativa  do  Brasil,  ainda  que  de  pais  estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país.

d)  No  Brasil,  é  garantido  o  direito  de  herança  às
mulheres, sendo vedado aos homens.

e)  A  alimentação  e  o  trabalho  são  direitos  sociais
previstos na Constituição Federal de 1988.
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QUESTÃO 29.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que  tiver  cancelada  sua  naturalização,  por  sentença
judicial,  em  virtude  de  atividade  nociva  ao  interesse
nacional.

b) No Brasil, o registro civil de nascimento é gratuito para
os reconhecidamente pobres, na forma da lei.

c)  Construir  uma  sociedade  reclusa,  injusta  e
individualista,  tolhendo  assim  o  desenvolvimento
nacional, é o principal objetivo da República Federativa
do Brasil.

d) A moradia e o transporte são direitos sociais previstos
na Constituição Federal de 1988.

e)  A  cidadania  e  a  soberania  são  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

QUESTÃO 30.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto por quem não seja legitimado.

b) É desaconselhável ao servidor público atuar segundo
padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.

c)  Os cidadãos ou associações,  quanto  a  direitos  ou
interesses  difusos,  têm  legitimidade  para  interpor
recurso  administrativo.

d)  Das  decisões  administrativas  cabe  recurso
administrativo,  em face de razões de legalidade e  de
mérito.

e)  O  direito  da  Administração  de  anular  os  atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para
os destinatários decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

QUESTÃO 31.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) É vedado à administração pública indireta seguir os
princípios de moralidade, publicidade e eficiência.

b)  Salvo  exigência  legal,  a  interposição  de  recurso
administrativo independe de caução.

c) Os titulares de direitos e interesses que forem parte
no  processo  têm  legitimidade  para  interpor  recurso
administrativo.

d) O recurso deve ser dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo previsto
em lei, o encaminhará à autoridade superior.

e)  O  órgão  competente  poderá  declarar  extinto  o
processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da
decisão se tornar impossível,  inútil  ou prejudicado por
fato superveniente.

QUESTÃO 32.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  A  Administração  deve  anular  seus  próprios  atos,
quando eivados de vício de legalidade.

b) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto após exaurida a esfera administrativa.

c) No Brasil, o prazo de validade do concurso público é
de oito anos, prorrogável por até dezesseis anos.

d) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto perante órgão incompetente.

e) É garantido ao servidor público civil municipal o direito
à livre associação sindical.

QUESTÃO 33.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Nos processos administrativos, deve ser ignorado o
critério de atuação conforme a lei e o Direito.

b) O recurso administrativo tramitará no máximo por três
instâncias  administrativas,  salvo  disposição  legal
diversa.

c)  Em  decisão  na  qual  não  se  evidencie  lesão  ao
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que
apresentarem  defeitos  sanáveis  poderão  ser
convalidados  pela  própria  Administração.

d) A Administração pode revogar seus próprios atos por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos.

e) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto fora do prazo.

QUESTÃO 34.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  seguro-desemprego,  em  caso  de  desemprego
involuntário, é um direito dos trabalhadores urbanos e
rurais, fixado na Constituição Federal de 1988.

b) A previdência social e a proteção à maternidade são
direitos  sociais  previstos  na  Constituição  Federal  de
1988.

c) A Constituição Federal de 1988 veda aos cidadãos
brasileiros  o  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos
informações de seu interesse particular.

d) A língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil.

e)  O  salário  mínimo,  fixado  em lei,  é  um direito  dos
trabalhadores  urbanos  e  rurais,  garantido  pela
Constituição  Federal  de  1988.
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QUESTÃO 35.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A educação e a saúde são direitos sociais previstos na
Constituição Federal de 1988.

b) O fundo de garantia do tempo de serviço é um direito
dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  f ixado  na
Constituição  Federal  de  1988.

c) No Brasil,  a prática do racismo não constitui crime,
ainda  que  praticada  em  ambiente  público,  diante  da
presença de outros cidadãos.

d)  A  aposentadoria  é  um  direito  dos  trabalhadores
urbanos e rurais, fixado na Constituição Federal de 1988.

e) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros
natos  e  naturalizados,  salvo  nos  casos  previstos  na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O IBGE

O  IBGE  é  uma  entidade  da  administração  pública
federal,  vinculada  ao  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento  e  Gestão,  que  possui  quatro
diretorias  e  dois  outros  órgãos  centrais.
Para  que  suas  atividades  possam  cobrir  todo  o
território nacional,  o IBGE possui a rede nacional de
pesquisa e disseminação, composta por 27 Unidades
Estaduais (26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito
Federal),  27  Supervisões  de  Documentação  e
Disseminação de Informações (26 nas capitais e 1 no
Distrito Federal) e 583 Agências de Coleta de dados
nos principais municípios.
(Fonte: www.ibge.gov.br, com adaptações)

QUESTÃO 36.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) De acordo com o texto, o IBGE é uma entidade da
administração pública federal.

b) O texto apresenta informações sobre o novo concurso
público para provimento de cargos no IBGE.

c)  O  texto  apresenta  as  medidas  do  governo  para
combater a inflação.

d)  O termo "entidade",  no texto,  pode ser  classificado
como verbo intransitivo.

e)  O termo "entidade",  no texto,  pode ser  classificado
como verbo transitivo direto.

QUESTÃO 37.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O texto traz informações institucionais sobre o IBGE,
uma entidade da administração pública federal.

b)  O  texto  traz  informações  institucionais  sobre  a
Petrobras, uma empresa estatal dedicada à exploração
de petróleo no Brasil.

c) A rede nacional de pesquisa e disseminação do IBGE
é composta exclusivamente por 583 Unidades Estaduais
de Disseminação de Informações.

d)  O texto aborda a temática do ensino religioso nas
escolas.

e) No texto, o autor procura instruir o leitor a adotar uma
postura  consciente  em  relação  à  importância  da
reciclagem.

QUESTÃO 38.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No trecho "nos principais municípios", ocorre verbo de
ligação.

b) O texto afirma que o IBGE possui Agências de Coleta
de  dados  exclusivamente  nas  capitais  dos  estados
brasileiros.

c) Em "possam cobrir todo o território nacional", ocorre
advérbio de modo.

d) O texto afirma que o IBGE possui a rede nacional de
pesquisa.

e) O texto traz uma notícia sobre a recente epidemia de
Dengue na região Norte do Brasil.

QUESTÃO 39.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O vocábulo "Ministério", presente no texto, pode ser
classificado como substantivo.

b)  No  trecho  "nos  principais  municípios",  ocorre  um
numeral multiplicativo.

c) De acordo com o texto, o IBGE possui Agências de
Coleta de dados em todos os municípios brasileiros.

d) No trecho "todo o território nacional", ocorre pronome
interrogativo.

e)  No  trecho  "nos  principais  municípios",  todas  as
palavras estão no singular.
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QUESTÃO 40.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  O texto em questão apresenta um intenso uso de
figuras de linguagem para expressar a opinião do autor
sobre o tema.

b)  No texto,  o  autor  apresenta ao leitor  uma lista de
sugestões para a ampliação do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

c) No texto, a sigla "IBGE" possui função morfológica de
interjeição.

d) Em "possam cobrir todo o território nacional", ocorre
advérbio de negação.

e) De acordo com o texto, o IBGE não possui Agências
de Coleta de dados em todos os municípios brasileiros.
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RASCUNHO


