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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

‘Habilidade emocional é o que vai importar no mercado 
de trabalho’, diz futurologista britânico 

 

O britânico Ian Pearson não foge de uma polêmica. Em 
2018, o futurologista ficou em evidência após declarar que 
em 2050 os humanos vão se tornar imortais, por conta dos 
avanços na medicina e na tecnologia de tratamento de 
doenças hoje incuráveis. Sobre o futuro do trabalho, 
Pearson acredita que a automação e a inteligência artificial 
vão tornar as funções dos humanos mais focadas em 
situações que envolvam um alto grau de inteligência 
emocional. “Pode ser que nosso trabalho seja tomar uma 
cerveja com um amigo e saber como ele está. Talvez o 
Estado até nos pague para isso”, afirma. 

Formado em física e matemática, Pearson trabalhou 
como futurólogo da empresa de telecomunicações 
britânica BT Group de 1991 a 2007, quando fundou sua 
empresa de consultoria, a Futurizon. Ele calcula que a taxa 
de acerto nas suas previsões seja de 85%. Veja se você 
concorda com ele, na entrevista exclusiva ao EstadãoQR: 
Como você vê as relações de trabalho nas próximas 
décadas? 

O que todo mundo prevê, e eu concordo, é que a 
automação vai resultar em funções com um foco maior em 
habilidades emocionais e sociais e ir acabando 
gradualmente com tarefas repetitivas. Um fenômeno que 
vai crescer é o chamado “cobots”, o trabalho colaborativo 
de humanos com robôs. Enquanto uma máquina 
inteligente ou uma inteligência artificial faz as partes chatas 
de um trabalho, o humano vai ter mais tempo para se 
aprimorar e concentrar esforços nas tarefas que realmente 
importam no seu emprego. A não ser que aconteça uma 
inovação sem precedentes, acho que pelos próximos 10 a 
20 anos a inteligência artificial não vai conseguir realizar 
essas tarefas que exigem habilidades essencialmente 
humanas. No médio prazo, vejo os humanos saindo das 
funções que exigem um QI elevado para as que necessitam 
de QE, um quociente emocional, mais apurado. 
Essas mudanças no trabalho, mesmo com foco em 
inteligência emocional, vão causar desemprego? 

Eu comparo essa situação com caixas eletrônicos de 
bancos. Quando os primeiros surgiram, muitas pessoas 
ficaram receosas e continuaram usando os caixas com 
funcionários, mas hoje as pessoas pouco frequentam um 
banco. Vai chegar um ponto em que as pessoas vão preferir 
a rapidez de uma máquina a um humano e o mercado de 
trabalho vai se adaptar. Eu não sou um daqueles 
apocalípticos que acha que a inteligência artificial vai 
acabar com empregos, porque em um primeiro momento 
você vai precisar de pessoas supervisionando a máquina e 
o aumento de produtividade por conta dessa automação 

vai causar uma expansão e, com isso, mais postos de 
trabalho. 
Como assim expansão de empregos? 

No Reino Unido isso acontece, e tenho certeza que aí 
no Brasil também, de pessoas que trabalham com uma 
espécie de hobby como forma de ganhar um dinheiro a 
mais no fim do mês. Eu tenho uma amiga na área de 
software que nas horas vagas faz bolos de casamento, mas 
isso não chega a ser um negócio por conta de toda a 
burocracia que envolve abrir e gerenciar uma empresa. 
Com a inteligência artificial cuidando dessa parte 
operacional e um sistema automatizado de entregas, via 
drones, por exemplo, ela poderia profissionalizar esse 
hobby e ganhar mais dinheiro, talvez até contratar alguém 
para ajudá-la. Por isso que não vejo com pessimismo a 
automação: ela vai garantir mais autonomia para as 
pessoas realizarem tarefas que hoje elas não têm tempo 
por conta das funções repetitivas no dia a dia. 
Quais habilidades serão essenciais para o trabalhador do 
futuro não perder seu emprego? 

Empregos que hoje envolvem um alto nível de 
inteligência emocional, como o de enfermeira, que exige 
um contato humano de zelo e acolhimento, não vão sumir. 
Isso é engraçado porque alguns médicos, principalmente os 
da área diagnóstica e alguns cirurgiões, vão acabar ficando 
sem função com a automação, mas enfermeiras, que 
recebem menos da metade do salário e não têm glamour 
como eles, vão continuar empregadas. Por mais avançada 
que uma máquina ou inteligência artificial seja, essas 
funções que exigem um contato humano são 
insubstituíveis. O que é importante salientar é que ninguém 
é contratado porque sabe apertar teclas de um computador 
muito bem e sim o que ele, como pessoa, traz para o 
ambiente de trabalho. Então, hoje se um gerente tem 
funções operacionais, ele será mantido em seu emprego 
como alguém que vai elevar a produtividade do setor e 
checar a parte humana, se os colegas de trabalho estão 
bem e se precisam de alguma coisa. 
Quais empregos vão surgir? 

Uma das funções que mais vemos crescer atualmente 
são relacionadas de alguma forma a coaching, ensinar 
outras pessoas habilidades que elas não sabem ou precisam 
de um aprimoramento. Com mais tempo livre por conta da 
automação, vamos ter de aprender novas coisas e há uma 
categoria profissional se especializando nisso. Não se trata 
apenas de ensinar novas habilidades, mas também 
aprimorar relações interpessoais e se tornar um líder 
melhor. O que nós entendemos como trabalho está 
mudando. Pode ser que lá em 2050, quando os 
computadores ocuparem a maioria das funções que 
desempenhamos hoje, nosso trabalho seja tomar uma 
cerveja com um amigo e ver como ele está emocionalmente. 
Talvez o Estado nos pague para isso. 

(Disponível em: 
https://arte.estadao.com.br/focas/estadaoqr/materia/habilidadeemo
cional-e-o-que-vai-importar-no-mercado-de-trabalho-diz-futurologista-

britanico. Fragmento. Felipe Laurence e Iander Porcella. 11/07/2019.)  
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Questão 01 
A característica que o entrevistado ressalta nas pessoas 

em relação ao comportamento delas diante do 

surgimento de uma inovação como os caixas eletrônicos 

demonstra: 

A) Incerteza e apreensão antecedendo a prática diante do 

novo.  

B) Submissão diante da tecnologia existente na sociedade 

atual.  

C) Um desconforto acompanhado de satisfação por estar 

diante do novo.  

D) Que as pessoas, de uma forma geral, não gostam do que 

é novo, não se submetendo à novidade.  

 

Questão 02 
O título do texto apresenta o emprego de dois sinais de 

pontuação: aspas e vírgula. Dentre os comentários 

relacionados ao emprego de ambos, identifique a 

alternativa que apresenta correção. 

A) As aspas delimitam uma citação, enquanto a vírgula a 

separa do restante do enunciado.  

B) Os dois tipos de sinais de pontuação foram empregados 

com a mesma função no título do texto.  

C) A vírgula separa o tema apresentado no texto, marcado 

por aspas, da fala do cientista entrevistado. 

D) As aspas indicam que o título deve ser considerado 

apenas pelo que está delimitado por seu uso, enquanto 

a vírgula confirma o limite entre o título e o fragmento 

extraído do texto.  

 

Questão 03 
Analise as afirmativas a seguir em relação ao trecho 

introdutório do texto que antecede a entrevista 

propriamente dita. 

I. O entrevistado defende a ideia de que a inteligência 

emocional poderá equivaler à inteligência artificial no 

futuro, quando o trabalho humano terá uma nova 

perspectiva.  

II. A característica atribuída a Ian Pearson de ser alguém 

relacionado a questões polêmicas tem como argumento 

a apresentação de um fato que evidencia e sustenta tal 

afirmação.  

III. A apresentação da qualificação profissional do 

entrevistado contribui para que as ideias apresentadas 

em suas respostas tenham um maior grau de 

credibilidade junto ao interlocutor do texto.  

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas.  

D) II e III, apenas.  

 

 

 

Questão 04 
No discurso apresentado no texto em análise, para que a 

coesão e a coerência textuais sejam mantidas é necessário 

que alguns elementos sejam retomados e referenciados 

adequadamente, garantindo, ao texto, assim, a progressão 

textual. Dentre os elementos destacados a seguir, indique 

aquele que exerce a função de retomar o referente 

principal introduzido no texto contribuindo com a atividade 

discursiva. 

A) “Talvez o Estado até nos pague para isso.” 

B) “Em 2018, o futurologista ficou em evidência.” 

C) “O britânico Ian Pearson não foge de uma polêmica.” 

D) “em situações que envolvam um alto grau de inteligência 

emocional.” 

 

Questão 05 
Em “O que todo mundo prevê, e eu concordo, é que a 

automação vai resultar em funções com um foco maior em 

habilidades emocionais e sociais e ir acabando gradual-

mente com tarefas repetitivas.” (3º§), o entrevistado 

demonstra que: 

A) O senso comum é a base única e exclusiva de todo o seu 

pensamento.  

B) Não há possibilidade de que as funções previstas para o 

trabalho no futuro possam ser alteradas.   

C) Sua opinião em relação ao futuro do trabalho é apenas um 

reflexo do pensamento que permeia toda a sociedade.  

D) Há concordância pontual entre determinado pensamento 

pertencente ao senso comum e o seu próprio pensa-

mento.  

 

Questão 06 
Todas as afirmativas a seguir estão corretas de acordo com 

as ideias e fatos apresentados no texto, com EXCEÇÃO de:  

A) Uma previsão para uma ação futura relacionada à 

inteligência artificial seria a facilitação da operacionali-

dade do negócio para geração de uma maior renda.  

B) Existem, hoje, trabalhos realizados informalmente e de 

forma paralela a outra atividade geradora de renda que 

contribuem para que haja um acréscimo positivo 

economicamente.  

C) O envolvimento emocional que há em alguns tipos de 

trabalho, por exemplo, é um fator considerável e 

importante no cenário que está sendo formado para o 

trabalho no futuro.  

D) A automação de atividades no futuro é vista com 

otimismo pelo entrevistado, diferente do que expressa 

de forma explícita o entrevistador por meio do 

questionamento feito acerca deste assunto.  
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Questão 07 
A forma verbal grifada em “vejo os humanos saindo das 
funções que exigem um QI elevado para as que necessitam 
de QE” (3º§) apresenta o mesmo tempo e modo verbal da 
forma destacada em:  
A) “O que todo mundo prevê” 
B) “A não ser que aconteça uma inovação” 
C) “que a automação vai resultar em funções” 
D) “e ir acabando gradualmente com tarefas repetitivas.” 
 

Questão 08 
A partir da pergunta do entrevistador: “Essas mudanças 
no trabalho, mesmo com foco em inteligência emocional, 
vão causar desemprego?” pode-se afirmar que: 
A) A pergunta feita indica que o desemprego existente 

atualmente não foi considerado pelo entrevistador. 
B) O pronome “essas” é responsável por introduzir um 

novo referente no texto, ampliando o assunto discutido.  
C) Há uma oposição do entrevistador em relação ao 

desenvolvimento e aplicação da inteligência emocional, 
principalmente relacionada ao trabalho.  

D) A expressão “mesmo com” indica que, para o 
entrevistador, o “foco em inteligência emocional” não é 
fator suficiente para eliminar a dúvida quanto a um 
possível desemprego.  

 

Questão 09 
Indique a seguir a alternativa em que a alteração sugerida 
para o trecho transcrito do texto mantém a correção 
gramatical e semântica.   
A) “O que nós entendemos como trabalho está mudando.” / 

“Nosso entendimento sobre trabalho está mudando.” 
B) “essas funções que exigem um contato humano são 

insubstituíveis.” / “ funções exigentes são insubstituíveis.” 
C) “Empregos que hoje envolvem um alto nível de 

inteligência” / “Empregos que hoje envolvem a um alto 
nível de inteligência” 

D) “ele será mantido em seu emprego como alguém que vai 
elevar a produtividade do setor” / “ele será mantido em 
seu emprego como alguém que vai elevar-lhe a 
produtividade do setor” 

 

Questão 10 
De acordo com a regência verbal estabelecida pelo verbo 
“preferir” em “Vai chegar um ponto em que as pessoas 
vão preferir a rapidez de uma máquina a um humano e o 
mercado de trabalho vai se adaptar.” (4º§), pode-se 
afirmar que a mesma relação com complementos verbais 
pode ser vista em:  
A) Entre logo, ainda não servi o almoço.  
B) Ele mesmo reparou o chuveiro de sua casa. 
C) O mestrando apresentou seu projeto à banca em tempo 

hábil. 
D) O promotor de justiça procederá ao julgamento logo a 

seguir. 
 
 
 

Texto para responder às questões de 11 a 15. 
 

Ondas de calor na Europa tiveram influência humana, diz 
estudo 

 

As mudanças climáticas causadas por atividades 
humanas tiveram papel definitivo nos recordes de 
temperaturas máximas atingidas em vários países da 
Europa no final de julho. Os recordes nacionais de calor 
quebrados na Bélgica, Alemanha, Holanda e Reino Unido 
foram de 1,5 a 3°C mais intensos e de cinco a cem vezes 
mais prováveis de ocorrer por conta do fenômeno do 
aquecimento global, causado pela emissão de gases-estufa. 

A conclusão é de um estudo do grupo World Weather 
Attribution, que reúne cientistas de instituições como o 
instituto de meteorologia da Holanda e a universidade de 
Oxford, da Inglaterra, a partir de dados de estações 
meteorológicas e estimativas calculadas com oito modelos 
matemáticos. 

Em todos os países analisados, as temperaturas 
máximas atingidas durante as ondas de calor seriam entre 
1,5 a 3°C mais baixas caso não houvesse o fenômeno do 
aquecimento global. Na Bélgica e na Holanda, os 
termômetros passaram dos 40°C pela primeira vez. 

Já a probabilidade de ocorrência, que varia conforme 
a região e o modelo climático utilizado, foi de cinco até cem 
vezes maior por conta do aquecimento global. Na França, 
os recordes de temperatura foram até cem vezes mais 
prováveis. O período de retorno das ondas de calor na 
região é de mais de mil anos, em condições normais. 

Já no Reino Unido, as ondas de calor são menos raras. 
No clima atual, elas têm voltado a ocorrer aproximadamente 
a cada dez anos. Em um clima sem a influência do 
aquecimento global, a estimativa do período de retorno varia 
de 50 a 100 anos. O evento extremo passou a ser de cinco a 
dez vezes mais provável no país. 

“A onda de calor do final de julho de 2019 foi tão 
extrema na Europa ocidental que as magnitudes observadas 
seriam extremamente improváveis sem a mudança climática 
induzida pelo homem”, conclui o estudo. 

(Ana Carolina Amaral. Disponível: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2019/08/ondas-de-

calor-na-europa-tiveram-influencia-humana-diz-estudo-
cjyuagins00v701nxa1fbws8j.html. Acesso em: 02/08/2019.) 

 

Questão 11 
Considerando o contexto, o termo “improváveis”, 
destacado em “‘A onda de calor do final de julho de 2019 
foi tão extrema na Europa ocidental que as magnitudes 
observadas seriam extremamente improváveis sem a 
mudança climática induzida pelo homem’, conclui o 
estudo.”(6º§), foi empregado em referência ao vocábulo 
“magnitudes” e expressa: 
A) Que os fatos relacionados ao relatado não são esperados, 

considerando-os isoladamente. 
B) Que as ocorrências de alterações climáticas relatadas 

são extremamente indesejadas. 
C) A impossibilidade de que tais efeitos climáticos possam 

ocorrer em quaisquer situações. 
D) A manutenção do equilíbrio climático mediante as 

alterações provocadas pelo homem. 
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Questão 12 
No primeiro parágrafo, as mudanças climáticas são 
apresentadas como: 
A) Possibilidade real. 
B) Consequência e causa. 
C) Uma realidade momentânea. 
D) Uma necessidade indesejada.  

 
Questão 13 
“As mudanças climáticas causadas por atividades 
humanas tiveram papel definitivo nos recordes de 
temperaturas máximas atingidas em vários países da 
Europa no final de julho.” (1º§) A reescrita do trecho 
anterior que mantém as correções linguística e semântica, 
mantendo-se o sentido básico equivalente, está indicada 
em:  
A) Tendo em vista os recordes de temperaturas máximas 

atingidas em vários países da Europa no final de julho, 
certo é que as atividades humanas foram causadas por 
mudanças climáticas. 

B) Mudanças climáticas, causadas por atividades humanas, 
obtiveram papel definitivo referentes à recordes de 
temperaturas máximas atingidas em vários países da 
Europa no final de julho. 

C) As mudanças climáticas, causadas em atividades 
humanas, tiveram papel extremamente definitivo nos 
recordes de temperaturas máximas atingidas por vários 
países da Europa no final de julho. 

D) As atividades humanas que causaram as mudanças 
climáticas foram bastante relevantes para que os 
recordes de temperaturas máximas fossem atingidas em 
vários países da Europa no final de julho.  

 
Questão 14 
No texto, fatos como “mudanças climáticas” e “aumento 
da temperatura” são, um em relação ao outro: 
A) Equiparados. 
B) Relacionados. 
C) Contrapostos. 
D) Independentes.  

 
Questão 15 
De acordo com a formação do plural dos substantivos 
compostos, quando os elementos componentes são 
ligados por hífen, podem ser flexionados os dois termos 
ou apenas um deles. Indique, a seguir, a alternativa em 
que todos os substantivos compostos podem ser 
flexionados no plural da mesma forma que o termo 
“gases-estufa”, empregado no texto.  
A) Vice-prefeito, obra-prima, sabe-tudo. 
B) Amor-perfeito, reco-reco, alto-falante. 
C) Quebra-galho, abaixo-assinado, bota-fora. 
D) Palavra-chave, peixe-espada, bomba-relógio. 
 
 
 
 

Questão 16 
Nos computadores de padrão PC, a ROM (Read-Only 
Memory – Memória Somente de Leitura) principal é um 
chip na placa-mãe e armazena três programas distintos. 
Assinale o INCORRETO. 
A) SETUP (Configuração). 
B) POST (Power-On Self-Test). 
C) BIOS (Basic Input/Output System). 
D) SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting 

Technology).  

 
Questão 17 
“Camada de software colocada entre o hardware e os 
programas que executam tarefas para os usuários, sendo 
responsável pelo acesso aos periféricos.” Trata-se de: 
A) Thread. 
B) Processo. 
C) Registradores. 
D) Sistema Operacional.  

 
Questão 18 
Considerando a versão do Windows 7, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, “projetada especificamente para 
computadores portáteis, como netbooks e mininotebooks, 
inclui todos os recursos básicos do Windows 7, mas, 
eliminando alguns recursos mais chamativos da interface 
Aero, exige menos memória”. Trata-se de: 
A) Starter. 
B) Enterprise. 
C) Home Basic. 
D) Professional. 

 
Questão 19 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
o Internet Explorer divide os tipos de sites web visitados em 
quatro zonas de segurança; assinale-as. 
A) Internet; Intranet; Extranet; Restritos. 
B) Intranet; Confiáveis; Restritos; Não seguros. 
C) Internet; Intranet local; Confiáveis; Restritos. 
D) Intranet local; Extranet; Confiáveis; Restritos. 

 
Questão 20 
Considerando o Windows 7, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, no Windows Explorer (Explorador de 
Arquivos) diferentes modos de exibição de pastas são 
possíveis. Um deles “mostra uma lista de arquivos e 
pastas, cada um acompanhado por um pequeno ícone 
representando o tipo de item e suas propriedades, 
organizados em formato tabular, com cabeçalhos de 
coluna”. Trata-se: 
A) Lista. 
B) Ícones. 
C) Detalhes. 
D) Lado a lado.  
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Questão 21 
Ana, conversando com sua amiga Joana, disse: “não é 
verdade que Pedro é médico e Joaquim não é jornalista”. 
Após alguns segundos, Joana concluiu que: 
A) Pedro não é médico e Joaquim é jornalista. 
B) Pedro é médico ou Joaquim não é jornalista. 
C) Se Pedro é médico, então Joaquim é jornalista. 
D) Se Pedro não é médico, então Joaquim é jornalista. 

 
Questão 22 
Afirmar que “se hoje é quinta-feira, então meu time do 
coração ganhará de goleada” é equivalente a dizer que: 
A) “Se meu time do coração ganhar de goleada, então hoje 

é quinta-feira.” 
B) “Hoje não é quinta-feira ou meu time do coração 

ganhará de goleada.” 
C) “Se hoje é quinta-feira, então meu time do coração não 

ganhará de goleada.” 
D) “Se hoje não é quinta feira, então meu time do coração 

não ganhará de goleada.” 

 
Questão 23 
Das matrizes relacionadas, a única que possui matriz 
inversa é: 

A) 













147

42
A  

B) 












 



101

023

211

B  

C) 
















963

031

321

C  

D) 













1

2

1

1   

3    

2
D  

 
Questão 24 
Uma mercadoria, no dia 5 de fevereiro de 2019, obteve 
20% de aumento. No dia 18 de junho deste mesmo ano 
obteve um novo aumento de 15%. Em 26 de junho de 2019 
é vendida, com pagamento em dinheiro, com 10% de 
desconto. O valor a mais, em porcentagem, pago pelo 
comprador, em relação ao preço da mercadoria antes do 
aumento referente ao dia 5 de fevereiro do referido ano, 
é: 
A) 21,5 
B) 24,2. 
C) 25. 
D) 45. 
 
 
 

Questão 25 
Três números inteiros são tais que: 

 a soma dos três é 2; 

 o dobro do primeiro mais o segundo menos o triplo do 
terceiro é –9; e, 

 menos o primeiro mais o segundo mais o terceiro é 0. 
É correto afirmar que o produto desses três números é: 
A) 6 
B) 10 
C) – 6 
D) – 8 

 
Questão 26 
Um barco é impulsionado por uma equipe de seis 
remadores, de mesma capacidade física e que realizam o 
deslocamento entre dois pontos em 120 minutos. Outra 
equipe formada por 8 remadores, que entre si possuem a 
mesma capacidade física, e que, em conjunto, possuem 
80% da capacidade física da primeira equipe, realizará o 
mesmo deslocamento em, aproximadamente, quantos 
minutos? 
A) 113. 
B) 118. 
C) 123. 
D) 128. 

 
Questão 27 
Um ângulo é do quarto quadrante e tem cosseno igual a 
0,8. É correto afirmar que o valor de seu seno é: 
A) 3/5. 
B) 9/25. 
C) – 3/5. 
D) – 9/25. 

 
Questão 28 
Observe a sequência de palavras: OSSOS – NEVOEIRO – 
DESENHO – JANTARES – FIBRILADOR – MILÍCIA – 
ABRIDOR – ? –. A palavra que substitui corretamente o 
ponto de interrogação é: 
A) GARAPA. 
B) MAMÃO. 
C) JONATAS. 
D) AGROPECUÁRIO. 

 
Questão 29 

A equação da reta que passa pelos pontos 









15

7
1,  e 










5

1
0,  é: 

A) 15y = 10x + 3. 
B) 15y = – 10x + 3. 
C) – 15y = 10x – 3. 
D) – 15y = 10x + 3. 
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Questão 30 

A densidade do ouro é de 𝟏𝟗, 𝟑 𝐠/𝐜𝐦𝟑. Assim, a massa 

aproximada, em gramas, de uma esfera maciça, produzida 

em ouro, com diâmetro igual a 6 centímetros é:  
(Considere 𝝅 = 𝟑, se necessário.) 

A) 695 

B) 6.253 

C) 2.084 

D) 16.675 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 31 
Segundo a Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, a 

vacância em cargo público se dará, EXCETO: 

A) De ofício, quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 

B) Antes da posse, caso o servidor não entre em exercício 

durante o prazo estabelecido. 

C) Através da transferência de servidor ocupante de cargo 

de quadro em extinção para igual situação em quadro de 

outro órgão ou entidade. 

D) Através da investidura de servidor que tenha sofrido 

limitação em sua capacidade física ou mental em novo 

cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis. 

 

Questão 32 
Constituem tanto forma de provimento quanto de vacância 

de cargos públicos, EXCETO: 

A) Reversão. 

B) Ascensão. 

C) Readaptação. 

D) Transferência. 

 

Questão 33 
A Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, informa que a 

família do servidor ativo afastado por motivo de prisão em 

flagrante ou preventiva tem direito ao auxílio reclusão. 

Acerca dos valores do benefício, assinale a afirmativa 

correta. 

A) O pagamento do auxílio reclusão não cessará, caso o 

servidor seja posto em liberdade condicional. 

B) Nos casos em que a Lei prevê o pagamento de parte da 

remuneração, o servidor não tem direito à integralização 

da remuneração, mesmo se absolvido.  

C) A família do servidor tem direito à metade da 

remuneração, durante o afastamento, em virtude de 

condenação, por sentença definitiva, mesmo que a pena 

determine a perda de cargo.  

D) A família do servidor tem direito a dois terços da 

remuneração, quando afastado por motivo de prisão 

flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade 

competente, enquanto perdurar a prisão. 

 

Questão 34 
Sobre os deveres do servidor público, analise. 

I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 

II. Atender à expedição de certidões requeridas para 

defesa de direito ou esclarecimento de situações de 

interesse pessoal. 

III. Levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 

IV. Recusar fé a documentos públicos. 

V. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifesta-

mente ilegais. 

Atende ao enunciado apenas o que se afirma em 

A) I. 

B) I e V. 

C) I, II e III. 

D) I, III e IV. 

 

Questão 35 
Em relação à estabilidade dos servidores públicos 

municipais, assinale a afirmativa correta. 

A) Dentre os fatores observados para efetivação do cargo 

estão: assiduidade, autodeterminação e capacidade 

intuitiva.  

B) Em face da garantia da estabilidade, o servidor público 

estável só perderá o cargo por força de decisão judicial 

transitada em julgado. 

C) O servidor público irá adquirir estabilidade mesmo com 

inobservância de um dos fatores usados para avaliar a 

aptidão e capacidade do cargo. 

D) O servidor público municipal só irá adquirir a 

estabilidade após cumprir o prazo do estágio probatório 

e ser avaliado por sua aptidão e capacidade para ocupar 

o cargo. 

 

Questão 36 
A respeito das licenças do servidor público, é possível 

afirmar que: 

A) A licença concedida dentro de quarenta e cinco dias do 

término de outra da mesma espécie será considerada 

como prorrogação. 

B) A licença por motivo de doença do próprio servidor, ou 

em pessoa da família, será concedida sem exame 

médico, desde que não seja superior a trinta dias. 

C) O servidor terá direito à licença remunerada, durante o 

período que mediar entre a sua escolha em convenção 

partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do 

registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

D) Poderá ser concedida ao servidor por motivo de doença 

do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, 

ascendente, descendente, enteado e colateral consanguí-

neo ou afim até o segundo grau civil, mediante 

comprovação por junta médica oficial. 
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP 

CARGO: FISCAL AMBIENTAL (M) ₴ 

Questão 37 
Acerca do processo administrativo disciplinar, marque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) A administração pública assegurará todos os meios 

para ampla defesa, inclusive designando Procurador 

Municipal para a defesa do servidor. 

(     ) Feita a citação sem que compareça o servidor, o 

processo administrativo prosseguirá à sua revelia, sendo 

dispensada sua citação para oitiva de testemunhas. 

(     ) Se as irregularidades apuradas no processo 

administrativo constituírem crime, a autoridade 

processante poderá aplicar pena privativa de 

liberdade, caso em que o servidor será encaminhado 

ao órgão punitivo competente. 

(     ) Verificada a existência de vício insanável por culpa 

exclusiva da administração pública, a autoridade 

julgadora declarará a nulidade total do processo 

administrativo, onde o servidor público será absolvido. 

(     ) Da decisão final será cabível revisão. 

A sequência está correta em 

A) F, F, V, V, F. 

B) V, F, F, F, V. 

C) F, V, F, V, V. 

D) V, V, F, F, V. 

 

Questão 38 
Segundo a Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Pitangueiras, todo processo administrativo 

poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de 

ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias 

suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 

inadequação da penalidade aplicada. Sobre tal dispositivo, 

é correto afirmar que:  

A) A simples alegação de injustiça da penalidade constitui 

fundamento para a revisão, onde o processo correrá em 

apenso ao originário. 

B) Em caso de falecimento do servidor, seus sucessores não 

poderão requerer a revisão do processo, uma vez que o 

direito de ampla defesa é pessoal e intransferível. 

C) O prazo para julgamento será de trinta dias, contados do 

recebimento do processo de revisão, no curso do qual a 

autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

D) Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito 

a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os 

direitos do servidor, exceto em relação à destituição de 

cargo em comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 39 
Em relação ao processo administrativo introduzido pela 

Lei Municipal nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, é 

correto afirmar, EXCETO: 

A) A sindicância não comporta o contraditório, constituindo-se 

em procedimento de investigação e não de punição. 

B) A sindicância deverá ser concluída no prazo de trinta 

dias, que só poderá ser prorrogado por um único e igual 

período. 

C) O processo administrativo disciplinar é o instrumento 

destinado a apurar a materialidade de infração cometida 

por servidor, por ação ou omissão no exercício de suas 

atribuições, inerentes ao cargo, e será instaurado por 

decreto. 

D) Da sindicância instaurada pela Autoridade poderá 

resultar: arquivamento do processo, desde que os fatos 

não configurem evidentes infrações disciplinares; 

instauração de processo administrativo, quando a 

infração e seu grau de apenamento o exigirem. 

 

Questão 40 
Com base nas disposições da Lei nº 1.904, de 10 de 

dezembro de 1997, assinale a alternativa correta. 

A) As sanções civis, penais e administrativas não poderão 

cumular-se sendo dependentes entre si. 

B) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 

comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 

erário ou a terceiros. 

C) A responsabilidade administrativa do servidor não será 

afastada em caso de absolvição criminal que negue a 

existência do fato ou sua autoria. 

D) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores 

e contra eles será executada, mesmo que ultrapasse o 

limite do valor da herança recebida. 

 

Questão 41 
As Estações de Tratamento de Água geram um tipo de 

resíduo rico em substâncias como ferro e alumínio 

utilizados como coagulantes dos materiais em suspensão, 

normalmente presentes nas águas captadas do corpo 

d’água fornecedor. Este resíduo, após sofrer a devida 

deposição (lodo), desidratação e compactação (torta), 

deve ser adequadamente disposto, conforme a legislação 

ambiental em vigor. Considerando tais informações, 

assinale o modo menos indicado. 

A) Incineração dos resíduos.  

B) Codisposição com biossólidos. 

C) Disposição em aterros sanitários. 

D) Aplicações industriais (como materiais de construção: 

tijolos; base para certos tipos de pavimentos de 

estradas; etc.). 

 

 

 



 

9 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP 

CARGO: FISCAL AMBIENTAL (M) ₴ 

Questão 42 
As Estações de Tratamentos de Esgotos geram um tipo de 

resíduo que, após sofrer os devidos tratamentos, pode ser 

utilizado como fertilizante agrícola. Contudo, o fator 

determinante para o seu aproveitamento na agricultura 

deriva do elevado teor de certa substância que, devido a 

sua alta mobilidade no solo, decorrente de sua 

mineralização, desloca-se com facilidade para baixo da 

zona radicular das plantas, podendo atingir as águas 

subterrâneas, alterando sua qualidade. Isto faz com que 

essas águas sejam classificadas como impróprias para 

consumo humano, conforme a legislação ambiental em 

vigor. Trata-se da seguinte substância: 

A) Oxigênio. 

B) Nitrogênio.  

C) Molibdênio. 

D) Carbono-14. 

 

Questão 43 
Conforme a Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de 

Educação Ambiental), entende-se por educação ambiental 

não formal as ações e as práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa 

da qualidade do meio ambiente. O Poder Público, em 

níveis federal, estadual e municipal, incentivará, EXCETO: 

A) A criação de escolas e universidades públicas com a 

participação voluntária de fiscais ambientais e professores 

da área ambiental. 

B) A ampla participação da escola, da universidade e de 

organizações não governamentais na formulação e 

execução de programas e atividades vinculadas à educação 

ambiental não formal. 

C) A difusão, por intermédio dos meios de comunicação de 

massa, em espaços nobres, de programas e campanhas 

educativas, e de informações acerca de temas 

relacionados ao meio ambiente. 

D) A participação de empresas públicas e privadas no 

desenvolvimento de programas de educação ambiental 

em parceria com a escola, a universidade e as 

organizações não governamentais. 

 

Questão 44 
Segundo a Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), 

qual o percentual exigido que todo imóvel rural deverá 

manter área com cobertura de vegetação nativa, a título 

de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas 

sobre as Áreas de Preservação Permanente, localizado nas 

demais regiões do País, exceto na Amazônia Legal? 

A) 5%. 

B) 20%. 

C) 50%.  

D) 75%. 

 

 

Questão 45 
A respeito da poluição e seus vários compartimentos, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) A poluição por metais pesados em lagos e açudes 

ocorre apenas na camada superficial dos mesmos (até 

1,00 metro de profundidade), visto que estes 

compostos não possuem peso específico significativo; 

também não são assimilados pelos seres vivos nas 

cadeias alimentares. 

(     ) Os fatores que causam a poluição atmosférica 

dividem-se em naturais, que são os que têm causas 

nas forças da natureza, como tempestades de areia, 

queimadas provocadas por raios e as atividades 

vulcânicas; e artificiais que são os causados pela 

atividade do homem, como a emissão de gases de 

automóveis, queima de combustíveis fósseis em geral, 

materiais radioativos, queimadas etc. 

(     ) O lançamento de esgotos domésticos em galerias de 

água pluvial é uma medida adequada para evitar o seu 

lançamento em fossas sépticas e, consequentemente, 

a poluição dos solos. 

(     ) A eutrofização trata-se de um processo que ocorre 

pelo depósito de fertilizantes utilizados na agricultura, 

ou de lixo e esgotos domésticos, além de resíduos 

industriais, todos ricos em compostos nitrogenados e 

fosforados, nos rios e lagos. Isso promove o 

desenvolvimento de uma superpopulação de vegetais 

oportunistas e de micro-organismos decompositores 

que consomem o oxigênio da água, acarretando na 

morte das espécies aeróbicas. Quando morrem por 

asfixia, então, a água passa a ter uma presença 

predominante de seres anaeróbicos, que produzem 

ácido sulfídrico. Neste processo, podem ser 

observadas grandes mortandades de peixes. 

(     ) A irrigação utilizando efluentes oriundos de 

tratamentos de esgotos sanitários tem sido uma prática 

agronômica antiga, cujos objetivos são: valorizar a água 

ainda presente no efluente como um recurso hídrico 

disponível; aproveitar os nutrientes contidos nos 

efluentes para o desenvolvimento das culturas; efetuar 

o tratamento complementar do efluente. 

(     ) A poluição atmosférica é a que possui efeitos mais 

locais, devido à maior dificuldade de dispersão dos 

poluentes envolvidos neste tipo de poluição, já que, 

em geral, são emissões de gases e particulados que 

tendem a ficar solidificados no solo ou nos rios e lagos. 

A sequência está correta em 

A) V, F, V, F, F, V. 

B) F, V, F, V, V, F.  

C) V, V, V, F, V, F. 

D) F, F, F, V, V, V. 
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Questão 46 
Segundo a Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais), qual a 
penalidade para quem obstar ou dificultar a ação 
fiscalizadora do Poder Público no trato de questões 
ambientais?  
A) Reclusão de um ano a cinco anos.  
B) Reclusão, de três a seis anos, e multa. 
C) Detenção, de um a três anos, e multa. 
D) Detenção, de cinco a dez anos, ou multa. 
 

Questão 47 
Segundo a Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos 
Hídricos), constitui infração das normas de utilização de 
recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, EXCETO: 
A) Integrar Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de 

Água e Secretarias Executivas do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos sem a devida autorização da ANA e o 
recolhimento da Taxa Única Hídrica. 

B) Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer 
finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso; 
utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou 
serviços relacionados com os mesmos em desacordo 
com as condições estabelecidas na outorga. 

C) Iniciar a implantação ou implantar empreendimento 
relacionado com a derivação ou a utilização de recursos 
hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique 
alterações no regime, quantidade ou qualidade dos 
mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades 
competentes.  

D) Perfurar poços para extração de água subterrânea ou 
operá-los sem a devida autorização; fraudar as medições 
dos volumes de água utilizados ou declarar valores 
diferentes dos medidos; obstar ou dificultar a ação 
fiscalizadora das autoridades competentes no exercício 
de suas funções. 

 

Questão 48 
Segundo a Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo 
Urbano), não será permitido o parcelamento do solo, 
EXCETO: 
A) Em terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente 
saneados. 

B) Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 
poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a 
sua correção. 

C) Em terrenos com declividade igual ou superior a 3%, 
salvo se atendidas exigências específicas do IBAMA, 
CONAMA e ANA. 

D) Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 
tomadas as providências para assegurar o escoamento 
das águas; em terrenos onde as condições geológicas 
não aconselham a edificação. 

 
 
 
 

Questão 49 
Considerando a Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza), as unidades de 
conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 
grupos, com características específicas; assinale-as. 
A) Unidades Perenes; Unidades Intermitentes. 
B) Unidades Randômicas; Unidades Endêmicas. 
C) Unidades para Visitação; Unidades para Pesquisa 

Científica. 
D) Unidades de Proteção Integral; Unidades de Uso 

Sustentável. 

 
Questão 50 
São informações corretas embasadas na Lei nº 10.257/2001 
(Diretrizes Gerais da Política Urbana), EXCETO: 
A) A elaboração e aprovação do EIV (Estudo prévio de 

Impacto de Vizinhança) substitui a elaboração e a 
aprovação de Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA). 

B) Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá 
delimitar área para aplicação de operações consorciadas, 
que são o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a 
participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, com o objetivo de 
alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

C) A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 
das atividades econômicas. O plano diretor, aprovado 
por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. A lei que instituir 
o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 
dez anos. 

D) O EIV (Estudo prévio de Impacto de Vizinhança) será 
executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das 
questões de adensamento populacional; equipamentos 
urbanos e comunitários; uso e ocupação do solo; 
valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda 
por transporte público; ventilação e iluminação; 
paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

 

 

 
 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro) 

horas para o turno tarde. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo. Ao receber o material de realização das 

provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas, que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva), devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 


