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017. Prova objetiva
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�  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�  Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
�  Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala.
�  Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
�  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�  A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�  Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
�  Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
�  Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 

localizado em sua carteira, para futura conferência.
�  Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto de Luis Fernando Verissimo para responder às 
questões de números 01 a 06.

2020

E lá fomos nós para o ano vinte-vinte, na esperança de 
que a repetição dos números significasse alguma coisa...

Vivemos sempre com a expectativa que uma anomalia ou 
qualquer ruptura com o normal – como um ano com números 
reincidentes – seja um sinal. E há pessoas que procuram nos 
astros esse sinal de que algo guia seus passos e orienta sua 
vida.

Quando comecei a trabalhar na imprensa, há 200 anos, 
fazia de tudo na redação, depois de passar o dia no meu 
outro emprego de redator de publicidade. Um dia me pediram 
para fazer o horóscopo, já que o astrólogo profissional insistia 
em ganhar um aumento, uma reivindicação irrealista, dadas 
as condições do jornal. Como eu já fazia de tudo na redação, 
comecei a fazer o horóscopo também. Todos os dias inven-
tava o destino das pessoas e distribuía as previsões e os 
conselhos pelos 12 signos do zodíaco.

O horóscopo era a última coisa que eu fazia no jornal an-
tes de ir me encontrar com a Lucia e, se tivéssemos sorte, ir a 
um cinema, de modo que meu horóscopo era sempre feito às 
pressas, e com a escassa energia que sobrava depois de um 
dia fazendo de tudo. E então bolei uma solução genial para 
liquidar o horóscopo em pouco tempo e ir embora. Como era 
óbvio que as pessoas só querem saber o texto do seu próprio 
signo, comecei a fazer um rodízio: mudava os textos de signo 
e de lugar. O que um dia era o texto para libra no dia seguinte 
era para sagitário, etc. Ninguém iria notar a trapaça sideral, 
os deuses me perdoariam.

Não demorou para que o editor do jornal me chamas-
se. Tinha muita gente reclamando do horóscopo. O que eu 
pensava que era óbvio não era. Minha pseudoesperteza  
tinha sido descoberta, aparentemente todo o mundo lê todo 
o horóscopo todos os dias. Minha breve carreira de astrólogo 
terminou ali. Mas eu só queria dizer que, mesmo quando era 
eu que escrevia os textos, nunca deixava de ler o que libra 
reservava para meu futuro. Fazer o quê? Precisamos de uma 
direção na vida, venha ela de onde vier.

(O Estado de São Paulo, 05.01.2020. Adaptado)

01. Com base nas informações do texto, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) A responsabilidade dos astros na ocorrência de 
eventos reincidentes é fato consumado para a maio-
ria das pessoas.

(B) O escritor, chegando à redação do jornal, redigia ra-
pidamente o horóscopo a fim de estar livre para sair 
com a namorada.

(C) O autor percebeu que era improcedente a sua ideia 
de que os leitores liam exclusivamente as informa-
ções relativas ao próprio signo.

(D) O chefe da redação optou por demitir o astrólogo vis-
to que este carecia de habilidade para se responsa-
bilizar pela seção.

(E) O horóscopo redigido pelo autor priorizava conse-
lhos para o sucesso na vida doméstica e amorosa 
dos leitores.

02. No quarto parágrafo, em – Como era óbvio que as pesso-
as só querem saber o texto do seu próprio signo, comecei 
a fazer um rodízio: mudava os textos de signo e de lugar. 
–, os dois-pontos introduzem uma

(A) explicação e equivalem a isto é.

(B) advertência e equivalem a aliás.

(C) opinião e equivalem a excepcionalmente.

(D) retificação e equivalem a a saber.

(E) suposição e equivalem a ou seja.

03. Considere as frases elaboradas a partir do texto original.

•         no horóscopo publicado pelo jornal esta-
vam previsões e orientações para os leitores.

•   Considerando       as reclamações dos leitores, 
o editor imediatamente advertiu o autor sobre a condu-
ta inapropriada.

•   Apostando na sua esperteza, o autor         que 
aleatoriamente alternava os textos relativos aos signos 
do zodíaco.

Atendendo à norma-padrão da língua portuguesa, as 
lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por

(A) Inseridas ... pertinente ... meia

(B) Inseridas ... pertinentes ... meio

(C) Inseridos ... pertinentes ... meia

(D) Inseridos ... pertinente ... meio

(E) Inseridos ... pertinentes ... meio
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Leia o texto de Ruy Castro para responder às questões de 
números 06 a 10.

Beijos proibidos

Manier Sael, um imigrante haitiano em São Paulo, por 
meio de tocante entrevista ao jornal, contou que, ao chegar 
ao Brasil, e ao começar a namorar a brasileira que se tornaria 
sua mulher e mãe de sua filha, disse-lhe que tinha um dese-
jo: beijá-la em público, na rua. “No Haiti, isso não existe”, ele 
explicou. “É uma coisa que eu nunca tinha visto na vida real, 
só na televisão. Ela falou que tudo bem. Como eu me senti 
nessa hora [ao beijá-la]? Me senti brasileiro”.

É interessante como, às vezes, precisamos de que al-
guém de fora venha nos revelar quem somos ou como so-
mos. Haverá coisa mais corriqueira no Brasil do que beijar 
em público? Pelo menos, é o que pensamos e – conside-
rando quantas vezes fizemos isso sem o menor problema – 
será preciso um exercício intelectual para nos lembrar de que 
pode ter havido exceções à regra. 

Duas cidades do interior de São Paulo já tiveram juízes 
que proibiram beijos em praça pública. E isso não foi no sé-
culo 19, mas nos anos loucos de 1980 e 1981. Até a proibi-
ção ser revogada por ridícula, vários casais foram parar na 
cadeia.

Um dos restaurantes mais antigos do Rio, a Adega Flor 
de Coimbra, até hoje ostenta na parede um quadro dos ve-
lhos tempos: “Proibido beijos ousados”. O quadro continua lá 
pelo folclore, claro – mesmo porque, tendo pedido sua farta e 
deliciosa feijoada à Souza Pinto, quem pensará em dar 
beijos, mesmo ousados? 

E uma querida senhora que conheci, ao ver um casal se 
beijando na novela da TV, deu um profundo suspiro e, do 
alto de seus 90 anos, exclamou, talvez sem se dar conta de 
que todos na sala podiam escutá-la: “Eu nunca fui beijada!”. 
Ali, naquele momento, todos nos conscientizamos da nossa 
tremenda fragilidade.

(www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2019/10/beijos-proibidos.shtml 
Publicado em 28.10.2019. Adaptado)

06. Uma semelhança entre os dois textos da prova, 2020 e 
Beijos proibidos, está no fato de os autores

(A) compartilharem suas experiências com os leitores, o 
que se confirma pelo emprego de verbos na primeira 
pessoa.

(B) revelarem-se indivíduos que, apesar da pretensa 
postura racional diante da vida, são supersticiosos.

(C) relatarem as dificuldades que aqueles que trabalham 
na imprensa precisam enfrentar para sobreviver 
nesse meio.

(D) descreverem, utilizando termos jocosos, comporta-
mentos culturais que são tipicamente brasileiros.

(E) servirem-se de linguagem subjetiva para criticar o 
puritanismo descabido dos leitores.

04. Assinale a alternativa em que a frase reescrita com base 
nas ideias do texto está em conformidade com a regência 
padrão.

(A) Vivemos sempre na ânsia a que uma anomalia 
rompa com a normalidade.

(B) Há pessoas que procuram nos astros um sinal de 
algo que guie nossos passos, que dê um norte com 
nossa vida.

(C) O astrólogo profissional tinha a pretensão com  
ganhar um aumento, mas era uma reivindicação  
irrealista.

(D) Meu horóscopo era sempre feito às pressas, e com a 
escassa energia de que dispunha depois de um dia 
fazendo de tudo.

(E) Nunca deixava de olhar o horóscopo para ver o futu-
ro de que libra me havia destinado.

05. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado 
na alternativa que completa a frase: O autor...

(A) procurava fazer face à uma jornada de trabalho  
estafante.

(B) deu-se à certas extravagâncias, como estabelecer 
um rodízio entre os signos do horóscopo.

(C) afirma que muitos atribuem poderes mágicos à repe-
tição dos números em determinadas datações.

(D) não imaginou que os leitores eram habituados à ler 
todos os signos.

(E) aceitou fazer o horóscopo, embora fosse uma seção 
à que não dava importância.
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09. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a 
norma-padrão de concordância verbal.

(A) Beijos em público, para Manier Sael, fazia parte de 
comportamentos que eram condenados em seu país 
de origem.

(B) Por conta da proibição imposta por alguns juízes, 
houve casais que foram conduzidos para a prisão.

(C) Apesar de beijar na rua ser algo corriqueiro no Bra-
sil, existiram exceções à regra como comprova duas 
cidades paulistas.

(D) Alguns clientes certamente se esquecerão de beijos 
ousados quando estiver degustando a famosa feijo-
ada do restaurante.

(E) Em duas cidades do Brasil, proibiram-se beijos em 
locais públicos, o que geraram muitas contestações.

10. Atendendo à norma-padrão de emprego e de colocação 
dos pronomes, assinale a alternativa em que a expressão 
destacada na frase pode ser substituída pela expressão 
entre parênteses.

(A) Para o repórter, Manier Sael concedeu ao repórter 
uma entrevista tocante. (o concedeu)

(B) Para a futura esposa, ele timidamente confessou à 
futura esposa o desejo de dar um beijo em público. 
(confessou-lhe)

(C) Cenas de beijos, somente pela televisão é que 
Manier havia visto cenas de beijos. (havia visto-as)

(D) Exceções à regra, precisamos de um exercício inte-
lectual para recordar exceções à regra. (recordar-
-lhes)

(E) Quanto ao pedido de Manier, a namorada, que nada 
viu de constrangedor na situação, aceitou o pedido 
de Manier. (aceitou-o)

07. De acordo com o conteúdo do texto, é correto afirmar que

(A) Manier Sael, assim como muitos imigrantes, decla-
rou ter vindo ao Brasil com o intuito de formar uma 
família.

(B) os juízes das duas cidades paulistas proibiram  
beijos públicos atendendo a reivindicações de parte 
dos munícipes.

(C) o restaurante carioca mantém o quadro dos velhos 
tempos na parede, pois é uma forma direta de repri-
mir a conduta dos clientes.

(D) as pessoas presentes na sala se surpreenderam 
quando a senhora decidiu inteirá-los de certas 
frustrações de sua juventude.

(E) o paralelo com outras culturas nos dá, segundo o  
autor, uma dimensão mais ampla de nosso perfil 
como nação.

08. Houve duas cidades no país que proibiram, 
       em meio aos anos loucos de 1980 e 1981, 
beijos em praça pública;       ,        fi-
cou evidente o absurdo dessa imposição, a proibição foi 
revogada.

Para que a frase mantenha o sentido original do texto, 
as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectiva-
mente, por

(A) ainda que ... no entanto ... visto que

(B) mesmo que ... depois que ... e

(C) como ... ou ... porque

(D) por conseguinte ... porém ... desde que

(E) embora ... para que ... pois
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r a s c u n h oMateMática

Considere os seguintes dados aproximados referentes à  
cidade de Ilhabela para responder às questões de números 
11 e 12.

Ilhabela
Área territorial 346 km2

População estimada (2019) 35 mil hab.
(https://www.ibge.gov.br)

11. A densidade demográfica de uma cidade é definida como 
a razão entre a sua população e a sua área. Essa medida 
com relação à cidade de Ilhabela é um valor de, aproxi-
madamente,

(A) 10 hab./km2.

(B) 101 hab./km2.

(C) 311 hab./km2.

(D) 381 hab./km2.

(E) 12 110 hab./km2.

12. Segundo dados da Prefeitura de Ilhabela, no dia 
21.02.2020 houve na cidade uma precipitação de cerca 
de 120 mm. Sabendo que cada milímetro de precipita-
ção significa que em uma área de 1 m² choveu 0,001 m3 
de água; em Ilhabela, na data mencionada, o volume de 
água que caiu na cidade foi de cerca de

(A) 120 mil metros cúbicos.

(B) 20,8 milhões de metros cúbicos.

(C) 41,5 milhões de metros cúbicos.

(D) 2,1 bilhões de metros cúbicos.

(E) 4,2 bilhões de metros cúbicos.

Considere o seguinte Decreto da cidade de Ilhabela para  
responder às questões de números 13 e 14.

Decreto Municipal no 2.462, de 07.02.2011

Dispõe sobre o uso de taxímetro nos carros de aluguel, 
fixa-lhes cor padrão e estabelece valor de bandeirada.

Art. 2o A partir de 90 (noventa) dias a contar da data do 
presente decreto, o valor da corrida será:

I – bandeirada no valor de R$ 4,50 (quatro reais e  
cinquenta centavos); (NR) (redação estabelecida pelo art. 1o 
do Decreto Municipal no 2.574, de 31.03.2011).

II – quilometro rodado: (NR) (redação estabelecida pelo 
art. 1o do Decreto Municipal no 7.164, de 09.10.2018).

a) bandeira 1 – R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito  
cen tavos), de segunda-feira à sexta-feira, entre as 6:00 hs e 
20:00 hs.

b) bandeira 2 – R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e  
cinco centavos), após as 20:00 hs até 6:00 hs, bem como aos 
sábados, domingos e feriados, e a qualquer hora no período 
correspondente aos dias 1o de julho a 15 de julho e 16 de 
dezembro a 31 de dezembro.



6PMIL1903/017-AnalistaGestãoPública-CiênciasSociais

r a s c u n h o13. A tarifa do quilômetro rodado da bandeira 2 apresenta um 
aumento em relação à da bandeira 1

(A) inferior a 20%.

(B) entre 20% e 24%.

(C) entre 24% e 28%.

(D) entre 28% e 32%.

(E) superior a 32%.

14. Considerando que o preço da corrida de táxi é composto do 
valor da bandeirada mais um valor proporcional à distância 
percorrida, um passageiro que tenha feito uma corrida de  
5 km em Ilhabela no domingo pagará

(A) R$ 14,33.

(B) R$ 21,40.

(C) R$ 25,90.

(D) R$ 27,75.

(E) R$ 32,25.

15. Um setor da Prefeitura de Ilhabela recebeu uma  
demanda de realização de um determinado trabalho 
com prazo máximo de 5 dias. Sabe-se que esse mesmo  
trabalho, com as 9 máquinas de que o setor dispõe, leva 
8 dias para ser concluído. Se cada máquina nova custa  
R$ 2.500,00, o valor mínimo que deverá ser investido 
para a aquisição de máquinas, de modo que o prazo  
determinado seja respeitado, é de

(A) R$ 12.500,00.

(B) R$ 15.000,00.

(C) R$ 22.500,00.

(D) R$ 35.000,00.

(E) R$ 37.500,00.

16. Para entrar em Ilhabela, os veículos com placa de outras 
cidades devem pagar uma taxa, cujos valores arrecada-
dos são utilizados em projetos de preservação ambiental. 
Segundo dados do site da prefeitura de Ilhabela, os carros 
devem pagar R$ 7,50 e as motocicletas R$ 3,00. Se em 
dado dia entraram em Ilhabela 1 376 veículos entre carros 
e motocicletas e foram arrecadados R$ 9.303,00 de taxa 
ambiental com eles, o número de carros que entrou na ilha 
foi de

(A) 226.

(B) 344.

(C) 688.

(D) 1 032.

(E) 1 150.
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17. Considere as tabelas a seguir:

Tarifas para os serviços de abastecimento de água  
e/ou coleta de esgoto, para o município de Ilhabela,  

a partir de 11 de Maio de 2019

Categoria residencial/comum
Classes de

consumo m3/mês
Tarifa de água

– (em R$)
Tarifas de esgoto 

– (em R$)
0 a 10 26,18/mês 26,18/mês
11 a 20 3,65/m3 3,65/m3

21 a 50 4,83/m3 4,83/m3

Acima de 50 6,55/m3 6,55/m3

(https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/tarifas)

Exemplo de classificação de um consumo de 25 m3

Classes de consumo
m3/mês Consumo

0 a 10 Mínimo
11 a 20 10
21 a 50 5

Acima de 50 0

Um morador de Ilhabela da categoria residencial/comum que consuma 60 m3 pagará, referente unicamente às tarifas de 
água e de esgoto, um total de

(A) R$ 82,42.

(B) R$ 273,08.

(C) R$ 393,00.

(D) R$ 546,16.

(E) R$ 786,00.

18. No gráfico a seguir são apresentadas as temperaturas médias aproximadas na cidade de Ilhabela em cada um dos meses 
de 2019:

30

29

28
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24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

(http://www.ciiagro.sp.gov.br)

Com base nesses dados, considerando a temperatura média em um dado período como a média das temperaturas  
médias em cada um dos meses correspondentes, a temperatura média em Ilhabela nos 4 meses mais frios de 2019

(A) foi inferior a 19 ºC.

(B) esteve entre 19 ºC e 20 ºC.

(C) esteve entre 20 ºC e 21ºC.

(D) esteve entre 21 ºC e 22 ºC.

(E) foi superior a 22 ºC.
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r a s c u n h o19. Um funcionário da Prefeitura de Ilhabela estava orçando 
a compra de um determinado material de consumo para o 
seu setor e encontrou-o em diferentes medidas, conforme 
tabela a seguir:

Embalagem Medida Valor
A 50 cm x 50 m R$ 29,90
B 25 cm x 100 m R$ 31,50
C 1 m x 25 m R$ 35,90
D 1 m x 50 m R$ 49,40
E 50 cm x 100 m R$ 54,70

Considerando que esse funcionário optou pela embala-
gem cujo valor por metro quadrado do material era inferior 
a R$ 1,00, então a embalagem escolhida foi

(A) A.

(B) B.

(C) C.

(D) D.

(E) E.

20. A figura a seguir é uma representação aproximada da  
região de Ilhabela em que as ruas Prof. Malaquias e  
Rondônia se encontram na Rio Grande do Sul:

R. Pará

R. R
ondônia

R. Maranhão

6
6
 m

1
2
0

m

160 m

R. Rio Gde. do Sul

A
v.

 P
ro

f.
 M

a
la

q
u
ia

s

Considerando que na representação aproximada a  
Rua Maranhão e a Rua Pará são paralelas, o trecho da 
Rua Rondônia entre elas medirá

(A) 88 m.

(B) 106 m.

(C) 248 m.

(D) 290 m.

(E) 346 m.
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24. No sábado, 25 de janeiro (2020), o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra 
Modi, anunciaram 15 acordos. A maioria deles não terá 
efeito prático a curto e médio prazo, mas contribui para 
o estabelecimento de uma relação mais próxima entre os 
dois países.

(Uol. Disponível em https://bit.ly/37Vt8zo. 
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

Os repórteres que cobriram a viagem do presidente bra-
sileiro à Índia destacam, entre outras, a intenção

(A) dos dois países de se apresentarem como negocia-
dores de planos de paz para o Oriente.

(B) dos dois governos criarem leis que protejam os  
ecossistemas e impeçam o aquecimento global.

(C) de fortalecer a produção pecuária criando condi-
ções para ampliar pastagens em zonas de proteção  
ambiental.

(D) da Índia de apoiar o ingresso do Brasil como mem-
bro não permanente do Conselho de Segurança da 
ONU.

(E) de criarem um mercado comum entre os dois países 
com isenção tarifária para todos os produtos indus-
trializados e in natura.

25. O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta sexta-feira 
(21.02.2020), o projeto de reforma administrativa que re-
estruturará as regras do funcionalismo federal. A Propos-
ta de Emenda Constitucional deve ser enviada ao Con-
gresso depois do carnaval.

(Câmara dos Deputados. Disponível em https://bit.ly/3c1gOkuo. 
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

De acordo com o projeto do executivo,

(A) o servidor público será proibido de se filiar a partido 
político.

(B) a estabilidade acaba para os novos servidores.

(C) os critérios de avaliação de desempenho serão feitos 
por empresas terceirizadas.

(D) o fim da estabilidade é para todos os servidores (no-
vos e antigos).

(E) a remuneração inicial será aumentada para se  
equiparar ao mercado.

atuaLidades

21. A 92a edição do Oscar premiou o filme American  
Factory, na Categoria de Melhor Documentário. Ele mos-
tra a fragilidade das relações trabalhistas nos EUA com a 
abertura da indústria chinesa pós-crise norte-americana.

(Poder360. Disponível em: https://bit.ly/2SSii9h.  
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

Na mesma categoria concorria o filme brasileiro

(A) A vida invisível.

(B) A voz do silêncio.

(C) Bacurau.

(D) Legalidade.

(E) Democracia em Vertigem.

22. No dia 28 de janeiro de 2020, o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, apresentou um plano de paz para 
o conflito entre Israel e Palestina.

Entre os pontos principais da proposta está a

(A) injeção de US$ 50 bilhões para a Palestina gerar  
1 milhão de empregos.

(B) divisão de Jerusalém como capital de Israel ao norte 
e da Palestina ao sul.

(C) manutenção dos atuais territórios ocupados por Israel.

(D) devolução do povoado de Abu Dis, próximo à Cidade 
Velha de Jerusalém, para a Palestina.

(E) manutenção dos atuais territórios palestinos e reco-
nhecimento do estado Palestino pelos EUA.

23. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta 
quarta-feira (11.12.2019), o projeto de lei do saneamento 
básico (PL no 4.162/19, do Poder Executivo), que facilita 
a privatização de estatais do setor.

(Camara dos Deputados. Disponivel em https://bit.ly/2SRrydx.  
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

Além da possibilidade de privatização, o projeto prevê

(A) a prorrogação do prazo para o fim dos lixões.

(B) a criação de regras claras para o financiamento  
cruzado.

(C) a obrigatoriedade da empresa contratada de fazer a 
despoluição dos rios que recebem esgotos.

(D) que os atuais contratos não poderão ser prorrogados 
pelas partes em nenhuma hipótese.

(E) o cancelamento dos contratos de saneamento 
pactua dos com estatais.
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29. Em uma apresentação do MS-PowerPoint 2019, em sua 
configuração original, com o foco no painel de miniaturas, 
pode-se adicionar um novo slide utilizando-se o atalho 
por teclado

(A) Ctrl + N

(B) Ctrl + Z

(C) Ctrl + S

(D) Ctrl + M

(E) Ctrl + B

30. Os campos exibidos a seguir, descrevem o preen-
chimento automático resultante do uso da opção  
Responder a Todos, feita pelo usuário de conta  
segundo@ilhabela.gov.br ao responder uma mensagem 
do usuário de conta primeiro@ilhabela.gov.br.

De: segundo@ilhabela.gov.br
Para: primeiro@ilhabela.gov.br
Cc: terceiro@ilhabela.gov.br
Cco:

Assinale a alternativa que apresenta os campos  
preenchidos na origem, ou seja, como poderiam estar  
os campos da mensagem enviada pelo usuário de conta 
primeiro@ilhabela.gov.br.

(A) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: segundo@ilhabela.gov.br
Cc: quarto@ilhabela.gov.br
Cco: terceiro@ilhabela.gov.br

(B) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: terceiro@ilhabela.gov.br
Cc: segundo@ilhabela.gov.br
Cco: quarto@ilhabela.gov.br

(C) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: quarto@ilhabela.gov.br
Cc: terceiro@ilhabela.gov.br
Cco: segundo@ilhabela.gov.br

(D) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: segundo@ilhabela.gov.br
Cc:
Cco: terceiro@ilhabela.gov.br

(E) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: segundo@ilhabela.gov.br
Cc:
Cco:

noções de inforMática

26. No MS-Windows 10, em sua configuração padrão, há um 
aplicativo com funcionalidade de assistente chamado

(A) Google Assistente.

(B) Bia.

(C) Alexia.

(D) Siri.

(E) Cortana.

27. Após adicionar uma imagem (por meio do ícone Imagem 
da guia Inserir) em um documento do MS-Word 2019, 
em sua configuração padrão, um usuário clicou com o 
botão direito sobre a imagem e escolheu a opção Inserir 
Legenda.

Assinale a alternativa que apresenta o rótulo pré-selecio-
nado nas opções na janela que se abre após a escolha 
descrita no enunciado.

(A) Figura.

(B) Equação.

(C) Tabela.

(D) Foto.

(E) Imagem.

28. A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 
2019, em sua configuração padrão.

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

A

E

E

A B

Assinale a alternativa que apresenta o valor resultante da 
aplicação da fórmula =CONT.SE(A1:B5;">B1") na célula 
B6.

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7
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33. O conceito de “vulnerabilidade social” tem se tornado 
cada vez mais presente em estudos que guiam a imple-
mentação de políticas públicas. Tais estudos enfatizam a 
relação entre vulnerabilidade e violência. Por exemplo, 
segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, do Ministério da Economia, e o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública: “Enquanto a taxa de 
homicídios de mulheres não negras teve crescimento de 
1,6% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulhe-
res negras cresceu 29,9%. Em números absolutos a dife-
rença é ainda mais brutal, já que entre não negras o cres-
cimento é de 1,7% e entre mulheres negras de 60,5%”.

 (Acessível em http://www.forumseguranca.org.br/wp- 
content/uploads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019 

_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf, p. 38)

Tendo como suporte as colocações do texto, é correto 
afirmar que a

(A) vulnerabilidade de grupos sociais determinados está 
associada a fatores socioeconômicos.

(B) violência se manifesta de modo uniforme em todos os 
grupos sociais, como revelam os dados estatísticos.

(C) implementação de políticas públicas deve ser igualitá-
ria, independentemente de fatores socioeconômicos.

(D) política pública de combate à vulnerabilidade social 
deve privilegiar fatores de interesse político.

(E) vulnerabilidade e a violência são fenômenos isola-
dos conforme revelam os estudos socioeconômicos.

34. Relatório apresentado pela UNICEF – Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, realizado a partir de dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 
2015, inclui não apenas indicadores econômicos, como a 
renda per capita, mas também considera o cumprimento 
de direitos fundamentais garantidos na legislação. Tal re-
latório indica que: “[…] o Brasil está falhando em garantir 
os direitos de crianças e adolescentes. Somando tanto 
privações consideradas ‘intermediárias’ e ‘extremas, é 
o saneamento (com indicadores como a presença de ba-
nheiros e rede coletora de esgoto) que prejudica o maior 
número de crianças e adolescentes (13,3 milhões), se-
guido por educação (8,8 milhões) e água (7,6 milhões)”.

(Acessível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45177994)

Com o apoio desses dados, é correto afirmar que

(A) as carências relacionadas à saúde e à educação bá-
sica são fatores de risco controlados no Brasil.

(B) as condições de crianças e adolescentes no Brasil 
podem ser melhoradas por políticas de saneamento 
básico.

(C) os direitos da criança e do adolescente são irrelevan-
tes para o diagnóstico de situações de risco.

(D) as situações de risco extremo para crianças e adoles-
centes decorrem de políticas públicas inclusivas.

(E) os indicadores econômicos são suficientes para traçar 
políticas públicas de controle de situações de risco.

conhecimentos esPecÍficos

31. A produção de conhecimento sociológico é tarefa reco-
nhecidamente difícil. Algumas das razões dessa dificul-
dade são a multiplicidade de teorias sociológicas, como 
o positivismo, o funcionalismo e o marxismo, e os vários 
métodos de investigação associados a cada uma delas. 
Entretanto, a despeito das dificuldades teóricas e metodo-
lógicas, é preciso realizar pesquisas sistemáticas até para 
responder questões básicas como, por exemplo, quantos 
habitantes moram em um distrito, município, estado ou 
país, para guiar a implantação de políticas públicas.

Com base no texto e em seu conhecimento das diferen-
tes teorias e metodologias sociológicas, assinale a alter-
nativa correta.

(A) A pesquisa sociológica é de natureza puramente 
abstrata segundo todas as teorias sociológicas.

(B) As pesquisas sociológicas sistemáticas utilizam ex-
clusivamente métodos quantitativos de investigação.

(C) O conhecimento sociológico deverá resultar do uso 
de métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa.

(D) A pesquisa sociológica efetuada por métodos quali-
tativos supera os limites das pesquisas sistemáticas.

(E) O conhecimento sociológico resulta de métodos 
quantitativos segundo todas as teorias sociológicas.

32. A teoria crítica tem como objetivo propiciar a emancipa-
ção social da dominação promovida pela denominada  
“racionalidade instrumental”, isto é, a ideologia dominante 
que dissimula as várias formas de exploração implemen-
tadas pelo capitalismo. Segundo as análises dos teóricos 
da Escola de Frankfurt, idealizadores da Teoria Crítica, 
esta teoria se faz necessária porque teorias tradicionais, 
de inspiração racionalista cartesiana, são incapazes de 
evidenciar aspectos importantes dos fenômenos sociais, 
pois, ao mesmo tempo em que revelam alguns aspectos, 
ocultam outros tão ou até mais relevantes.

Considerando as teses centrais da teoria crítica, assinale 
a alternativa correta.

(A) A teoria crítica propõe a adoção de uma racionalida-
de instrumental para combater a ideologia burguesa.

(B) As teorias tradicionais utilizam métodos de investiga-
ção que evidenciam toda a complexidade dos fenô-
menos sociais.

(C) A emancipação da ideologia capitalista decorre da 
adoção do método cartesiano na pesquisa sociológica.

(D) A racionalidade instrumental está disseminada na so-
ciedade capitalista para ocultar formas de dominação.

(E) A ideologia burguesa promove várias formas de eman-
cipação social por meio da racionalidade instrumental.
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37. “A preocupação de Durkheim em relação ao processo 
da divisão do trabalho está relacionada às consequên-
cias da especialização que pode significar um sintoma 
das deficiências da coordenação moral dos vários gru-
pos profissionais. Reconhece o autor o caráter alienante 
do processo da divisão do trabalho moderno, que se dá 
de modo repetitivo e de forma monótona sem que o tra-
balhador se interesse por ele e sem que o compreenda. 
Para ele, a desumanização do trabalhador não decorre 
da divisão do trabalho em si, da sua fragmentação, mas 
sim da posição moral anômica do trabalhador. Significa 
com isto que a causa dessa posição anômica do traba-
lhador deriva do fato de este realizar uma tarefa especia-
lizada sem a noção clara da unidade de propósitos entre 
sua atividade e o esforço produtivo coletivo”.

(Teixeira, Aurenice da Mota. A educação e seus reflexos na divisão  
social do trabalho. Revista Magistro. Vol. 8, no 2, 2013, p. 57)

Com apoio do texto, indique a alternativa correta.

(A) A divisão social do trabalho humaniza o trabalhador 
ao propiciar uma visão fragmentada do trabalho.

(B) A posição anômica do trabalhador moderno lhe possibi-
lita clareza moral sobre a importância de seu trabalho.

(C) O esforço produtivo coletivo passa desapercebido ao 
trabalhador devido à divisão social do trabalho.

(D) A realização de tarefas especializadas promove o in-
teresse do trabalhador pelo processo produtivo.

(E) O caráter alienante do trabalho moderno é minimizado 
pela progressiva especialização dos trabalhadores.

35. “As políticas públicas seriam como um campo dentro do 
estudo da política que analisa o governo à luz de grandes 
questões públicas, e um conjunto de ações do governo 
que irão produzir efeitos específicos [...] Em outras pala-
vras, a definição enfatiza o papel das políticas públicas 
na solução de problemas. O crescimento da importância 
do campo das políticas públicas deu-se, principalmente, a 
partir de três fatores (Souza, 2002): o primeiro refere-se à 
adoção de medidas restritivas de gastos, impostas pelos 
governos dominando a agenda da maioria dos países em 
desenvolvimento; o segundo fator diz respeito às novas 
visões sobre os papéis dos governos (hegemonia e po-
líticas keynesianas); e o terceiro, o desenho de políticas 
públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento eco-
nômico e a inclusão social”.

(Justen, F. A.; Frota, B. M. Planejamento e políticas públicas: 
apontamentos sobre as limitações em países em desenvolvimento. 

In: VIII Simpósio Iberoamericano em comércio internacional,  
planejamento e integração regional. www.uffs.edu.br ›  

campi › cerro-largo › repositorio-ccl)

Apoiando-se no texto, assinale a alternativa correta.
(A) A implantação de políticas públicas ocorre indepen-

dentemente dos indicativos econômicos de gastos 
governamentais.

(B) A solução de problemas sociais decorre da implantação 
sistemática de políticas restritivas de gastos públicos.

(C) O desenvolvimento econômico é elemento irrelevante 
para a implementação exitosa de políticas públicas.

(D) A inclusão social ocorre independentemente da im-
plantação de políticas públicas nos países em de-
senvolvimento.

(E) O papel inclusivo das políticas públicas efetiva-se 
por ações governamentais voltadas à solução de 
problemas.

36. “No que se refere ao estado da arte da metodologia 
quantitativa no Brasil, cabe destacar o entrincheiramento  
observado nesse campo, entre aqueles que a priori recu-
sam qualquer processamento quantitativo de informações 
e os que enquadram como não científica toda e qualquer 
pesquisa não quantitativa, e a existência de gradações 
entre as disciplinas, sendo que a ciência política é mais 
aberta do que a sociologia, e a antropologia menos do 
que as duas. […] Uma hipótese explicativa para tal fato é 
a falta de domínio das técnicas de estatística descritiva e 
inferencial por grande parte dos pesquisadores, o que re-
sulta em sua baixa aplicação nos trabalhos acadêmicos”.

(Bachini, N.; Chicarino, T. S. Os métodos quantitativos, 
por cientistas sociais brasileiros: entrevistas com Nelson do  

Valle Silva e Jerônimo Muniz. Revista Sociedade e Estado –  
Volume 33, no 1, Janeiro/Abril 2018. Adaptado)

A partir do texto, é correto afirmar que, no Brasil,
(A) a metodologia quantitativa é profusamente utilizada 

na pesquisa sociológica.
(B) as técnicas estatísticas são aplicadas especialmente 

na área de ciência política.
(C) a pesquisa antropológica tem por base o processa-

mento quantitativo de dados.
(D) as técnicas quantitativas são amplamente adotadas 

pelos cientistas sociais.
(E) a pesquisa sociológica é a que menos utiliza técni-

cas estatísticas quantitativas.
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38. “Para que um fenômeno seja encarado e descrito como um problema social, torna-se necessário que três condições es-
tejam presentes:

•   Primeiramente, é necessário que certas transformações tenham acontecido dentro da sociedade, transformações essas 
que afetem diretamente a vida dos indivíduos;

•   Em segundo lugar, esse problema precisa ser sentido como um ‘problema’ por pelo menos uma parte da população, e 
que seja socialmente identificada com determinadas situações ou categorias sociais. O problema deve se tornar ‘digno de 
atenção’, o que sugere que os grupos sociais ajam de modo a produzir na sociedade uma percepção do problema, ou seja, 
que existam setores dessa sociedade que pretendam agir sobre o problema;

•   Por último, um trabalho de institucionalização, ou seja, que sobre esse problema sejam produzidas interpretações ofi-
ciais, que o caracterizem como ‘problema’”. (Porto, Gabriela. Diferença entre problema social e problema sociológico. 

(Disponível em: https://www.infoescola.com/sociologia/diferenca-entre-problema-social-e-problema-sociologico/. Adaptado)

Tendo por base o texto, é correto afirmar que

(A) as instituições públicas precisam enquadrar o fenômeno social como problemático.

(B) os vários setores da sociedade promovem formas efetivas de resolução do problema.

(C) a sociedade em transformação deve alcançar estabilidade para resolver o problema.

(D) a percepção do problema e a atenção social são fatores secundários para sua solução.

(E) os grupos sociais afetados pelo problema devem produzir sua interpretação oficial.

39. A figura a seguir ilustra as etapas do processo de coleta e análise de dados no contexto de pesquisas qualitativas, confor-
me sugerem Carvalho e Vergara (2002).

(1)

Elaborar questões gerais que

servirão como orientação para que

se possa explorar os significados da

experiência social para os

indivíduos estudados.

(4)

Reunir estas informações grupais

em unidades maiores para que se

possa ter uma descrição geral da

experiência interativa.

(2)

Colher dados, por meio de observações e

entrevistas com pessoas que

experimentam ou experimentaram o

fenômeno investigado.

(3)

Agrupar os depoimentos em de

significados.

clusters

(5)

Discutir como a análise assim estruturada

pode ajudar a gerar uma melhor

compreensão da essência do fenômeno.

(Carvalho, J. L. F.; Vergara, S. C. A. A fenomenologia e a pesquisa dos espaços de serviços.  
Revista de Administração de Empresas – RAE, v. 42, no 3, jul./set. 2002)

Com o auxílio desse diagrama, assinale a alternativa correta.

(A) A pesquisa qualitativa é efetuada por instrumentos que propõem questões objetivas com significado restrito.

(B) Os dados colhidos nas pesquisas qualitativas não incluem observações subjetivas do/a pesquisador/a.

(C) A análise dos dados obtidos permite alcançar uma compreensão objetiva do fenômeno pesquisado.

(D) A pesquisa qualitativa propicia a coleta e a análise de dados de experiências individuais sobre o fenômeno estudado.

(E) As entrevistas devem ser realizadas com sujeitos não envolvidos no fenômeno para garantir a objetividade.
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42. “No processo plural de formação da identidade brasileira, a 
literatura e a sociologia tiveram papéis de destaque na for-
mulação de respostas a duas perguntas que são centrais 
à constituição de um senso comum nacional: o que é o 
Brasil? E o que é o povo brasileiro? Tais questionamentos, 
ao mesmo tempo em que consolidaram o imaginário da 
unidade nacional no século XIX e a formatação dos símbo-
los nacionais (a bandeira, os hinos, os brasões imperiais 
e republicanos), também emergiram sob algumas proble-
máticas, como os silenciamentos de determinados grupos 
subalternos e a fundação de estereótipos nacionais”.

(Carli, Caetano de. A identidade nacional  
brasileira no dilema de duas perguntas sem fim. Tese de  

Doutoramento em Pós-Colonialismos Cidadania Global, Universidade  
de Coimbra. Disponível em https://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/ 

n6/documentos/05-Caetano_De_Carli.pdf)

Com  apoio do texto acima, é correto afirmar que

(A) a unidade nacional resultante da integração de todos 
os grupos sociais deu origem à identidade brasileira.

(B) o surgimento de estereótipos nacionais permite supe-
rar problemáticas associadas à identidade nacional.

(C) a formatação dos símbolos nacionais no século XIX 
compõe o processo de constituição da identidade 
brasileira.

(D) a constituição da identidade nacional brasileira se deu 
graças ao papel atribuído aos grupos subalternos.

(E) o silenciamento de grupos hegemônicos foi funda-
mental para a emergência da identidade nacional.

43. “Os direitos humanos são as proteções e liberdades básicas 
que cabem a cada um e cada uma de nós. Fundamentam-
-se nos princípios de dignidade, de igualdade e de respeito 
mútuo – independentemente da idade, da nacionalidade, do 
gênero, da raça, das crenças e das orientações pessoais. 
Ter direitos significa ser tratado de forma justa e tratar os de-
mais da mesma forma, e dispor da capacidade de fazer es-
colhas com relação à própria vida. Esses direitos humanos 
básicos são universais – eles pertencem a cada um e cada 
uma de nós: pertencem a todas as pessoas no mundo. Eles 
são inalienáveis – não podem ser retirados. São também in-
divisíveis e interdependentes – têm a mesma importância e 
são inter-relacionados”.

(Anistia Internacional. Introdução aos direitos humanos, p. 4. 
Disponível em: https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2018/03 

/poder-e-responsabilidade-w4r2017.pdf)

Tendo por base o texto, assinale a alternativa correta.

(A) A preservação da dignidade da pessoa é componente 
secundário na fundamentação dos direitos humanos.

(B) Os princípios universais de igualdade e respeito mú-
tuo fundamentam os direitos humanos.

(C) As diferenças de idade, nacionalidade, gênero, etnia e 
crenças orientam a implantação dos direitos humanos.

(D) A posse de direitos está restrita aos cidadãos dos 
países signatários da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos.

(E) Os direitos humanos são baseados nas leis dos paí-
ses signatários da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

40. “A banalização do conceito exclusão/inclusão social vem, 
em primeiro plano, de seu uso como substituto dos con-
ceitos de opressão, dominação, exploração, subordina-
ção entre outros tantos que derivam do exame crítico da 
luta de classes da sociedade capitalista, como mera mo-
dernização da definição de pobre, carente, necessitado, 
oprimido. A relação entre exclusão/inclusão identifica a 
iniquidade da desigualdade. Confrontar a exclusão na sua 
relação com a inclusão é colocar a análise no patamar éti-
co-político, como questão de justiça social, possibilitando 
a descoberta de novas identidades e dinâmicas sociais”.

(Spozati, Aldaiza. A fluidez da inclusão/exclusão social.  
Ciência e Cultura. vol. 58, no 4 São Paulo, Oct./Dec. 2006)

Desse modo, a partir das colocações do texto, é correto 
afirmar que

(A) o conceito contemporâneo de exclusão torna obsole-
to o conceito clássico de luta de classes.

(B) a análise da relação entre inclusão e exclusão permi-
te compreender o fenômeno da pobreza.

(C) o conceito contemporâneo de inclusão oculta novos 
aspectos das relações de dominação.

(D) a implementação de políticas inclusivas evita a emer-
gência de novas identidades sociais.

(E) a análise da relação entre inclusão e exclusão revela 
injustiças sociais e os males da desigualdade.

41. “No processo de formulação de políticas públicas, a pri-
meira providência a ser tomada quando uma situação é 
vista como problema – e, por isso, é incluída na agenda 
governamental – é definir as linhas de ação que serão 
adotadas para resolver a questão. A definição, no entanto, 
gera um embate político entre grupos que vão ver as li-
nhas de ação como sendo favoráveis ou contrárias a seus 
interesses. Nesse momento deve ser definido o objetivo 
da política pública, quais serão os programas desenvol-
vidos e as metas a serem alcançadas. Um bom processo 
de elaboração de políticas públicas segue, em geral, os 
seguintes passos: conversão de estatísticas em informa-
ção relevante para o problema; análise das preferências 
dos atores envolvidos; ação baseada no conhecimento  
adquirido. Este procedimento proporciona à autoridade 
uma série de opiniões que pode servir como base para 
apontar o caminho desejado pelos segmentos sociais”.

(SEBRAE. Formulação de políticas Públicas. Disponível em 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/formulacao-de- 

politicas-publicas,e38b9e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD)

Com base nas colocações do texto sobre a formulação 
de políticas públicas, é correto afirmar que

(A) a agenda governamental de políticas públicas 
deve ser traçada a partir dos interesses de agentes  
econômicos.

(B) a definição de linhas de ação frente à situação  
problemática é essencial para elaborar políticas  
públicas.

(C) a análise das preferências dos atores envolvidos  
na situação-problema deve privilegiar interesses  
políticos.

(D) a autoridade responsável pela implementação de 
políticas públicas deve atuar contra seus interesses.

(E) a formulação de políticas públicas deve implemen-
tar programas independentemente de informações  
estatísticas.
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46. “A violência doméstica é toda agressão ocorrida no con-
texto familiar. Pode ser física, psicológica ou socioeconô-
mica. A física é aquela em que há o uso da força, como, 
por exemplo, por meio de tapas, socos, empurrões e abu-
so sexual. A psicológica envolve o uso de palavras ofen-
sivas, ameaças e até mesmo gestos que insinuam uma 
agressão física – quando se levanta o braço ameaçando 
dar um tapa, por exemplo. Já a socioeconômica pode 
consistir no controle sobre a vida social da vítima e tam-
bém de seus recursos econômicos, para que ela se torne 
dependente financeiramente do agressor. São vítimas de 
violência doméstica todos os que sofrem agressão por 
parte de seus parentes naturais (pai, mãe, irmãos, filhos, 
entre outros) ou parentes civis (esposa, marido, padras-
to, sogro, por exemplo). O perfil do agressor é caracteri-
zado por autoritarismo, impaciência, irritabilidade, e, em 
alguns casos, acompanhado do uso de drogas lícitas, 
principalmente o álcool, ou ilícitas”.

(Notícias do Jardim São Remo – ECA/USP.  
Disponível em: http://www2.eca.usp.br/njsaoremo/?p=2776)

Com base no texto e seus estudos sobre o tema, é cor-
reto afirmar que

(A) situações que envolvem ameaça psicológica não 
envolvem violência doméstica se tiverem propósitos 
educacionais.

(B) fatores de natureza psicológica do agressor são  
irrelevantes para caracterizar situações de violência 
doméstica.

(C) agressores usuários de drogas que promovem vio-
lência doméstica física podem pertencer a todas as 
classes sociais.

(D) circunstâncias abusivas que envolvem violência 
d oméstica decorrem necessariamente do uso de 
drogas lícitas ou ilícitas.

(E) controle da vida econômica de parente não caracteri-
za violência doméstica, dada sua natureza simbólica.

44. “Em audiência pública da Comissão de Educação que 
tratou da proliferação, na internet, de grupos associados 
a supostos incentivos a situações de risco entre jovens, 
especialistas defenderam na terça-feira (06/06/2017) mu-
danças legislativas para permitir a retirada desse material 
e a responsabilização civil e criminal dos produtores des-
ses conteúdos. Caio César Carvalho Lima, do Instituto 
de Direito da Tecnologia da Informação, sugeriu que o 
Marco Civil da internet (Lei no 12.965/14) seja alterado 
de modo a deixar clara a responsabilidade dos provedo-
res em caso de conteúdo que incite práticas de risco ao 
usuário. ‘Não se trata de censura, mas de responsabilizar 
quem dissemina esses conteúdos’, disse”.

(Notícias da Câmara dos Deputados. Disponível em:  
https://www.camara.leg.br/noticias/515875-debate-sugere- 

mudancas-e-combate-na-internet-a-situacoes-de-risco-para-jovens/)

Assinale a alternativa correta com o suporte das coloca-
ções do texto.

(A) Conteúdos dirigidos a jovens que promovam práticas 
de risco estão protegidos pelo direito de livre expressão.

(B) Incentivos a situações de risco são de responsabilida-
de dos criadores de conteúdo e não dos provedores.

(C) Práticas de risco divulgadas em sites da internet não 
devem ser censuradas sob pena de cercear liberda-
des civis.

(D) Criadores de conteúdos abusivos são civil e criminal-
mente responsabilizáveis segundo a legislação em 
vigor.

(E) Mudanças na legislação para responsabilizar os 
agentes envolvidos na difusão de conteúdos de risco 
são necessárias.

45. “O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescen-
tes de uma infância normal, impedindo-os não só de fre-
quentar a escola e estudar normalmente, mas também 
de desenvolver de maneira saudável todas as suas capa-
cidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é 
uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos e 
princípios fundamentais no trabalho, representando uma 
das principais antíteses do trabalho decente. O traba-
lho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência 
de oportunidades para desenvolver capacidades. Ele im-
pacta o nível de desenvolvimento das nações e, muitas 
vezes, leva ao trabalho forçado na vida adulta”.

(Organização Internacional do Trabalho – OIT. Trabalho infantil. Disponível 
em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm)

Tendo por base o texto, segundo a OIT, o trabalho infantil

(A) propicia melhores condições de vida ao permitir às 
crianças gerar um complemento à renda familiar.

(B) permite às crianças o desenvolvimento de práticas 
responsáveis que as auxiliarão na vida adulta.

(C) desenvolve de maneira proveitosa a capacidade de 
as crianças enfrentarem os efeitos da pobreza.

(D) contraria direitos fundamentais das crianças ao limi-
tar seu desenvolvimento e acesso à escolarização.

(E) impacta positivamente as políticas de combate à po-
breza e de defesa dos direitos da pessoa.
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48. Segundo Jean-François Y. Deluchey, existem três tipos 
de pesquisas sociais:

“Exploratórias – proporcionam uma visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato. Primeira etapa 
de uma investigação mais ampla. O produto final des-
te processo passa a ser um problema mais esclarecido, 
passível de investigação mediante procedimentos mais 
sistematizados.

Descritivas – descrevem as características de determina-
da população ou fenômeno ou o estabelecimento de re-
lações entre variáveis. Uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados. São as pesquisas mais solicitadas 
pelas instituições.

Explicativas: identificam os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este 
é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento 
da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. 
Por isso mesmo é o tipo mais complexo e delicado, já que 
o risco de cometer erros aumenta consideravelmente”.

(Deluchey, J. F. Y. Pesquisa em Ciências Sociais.  
Disponível em: http://www.unemat.br/posgraduacao/ 

docs/20121/deluchey_pesquisa_em_ciencias_Sociais_2012.pdf)

Tendo por base a caracterização da pesquisa social pro-
posta por Deluchey, é correto afirmar que a

(A) coleta de dados sobre fenômenos sociais é componen-
te metodológico exclusivo da pesquisa exploratória.

(B) pesquisa descritiva de fenômenos sociais dispensa a 
utilização de ferramentas estatísticas.

(C) pesquisa exploratória fornece informações sistemáti-
cas sobre o fenômeno social investigado.

(D) pesquisa social explicativa é a que mais amplia o co-
nhecimento da realidade, dada sua natureza causal.

(E) margem de erro é igual em todos os tipos de pes-
quisa dada a complexidade dos fenômenos sociais.

47. “Vivemos uma alteração importante na lógica comuni-
cativa e organizacional das mobilizações sociais. Se na 
segunda metade do século passado havia certa previsi-
bilidade e organicidade nas mobilizações que, não ten-
do sua pauta atendida, perpetuavam-se em movimentos 
sociais compostos por estruturas próprias (de formação 
política de sua base social, de liderança e comunicação, 
entre outros), no atual século, a lógica é mais provisó-
ria e dinâmica. A estrutura de organização desses movi-
mentos é lacunar, ou seja, não tem todas suas estruturas 
internas preenchidas (cúpula, corpo administrativo ou 
de organização interna e militância de base). Não são 
tão horizontalizados como seu marketing sugere, mas 
utilizam expedientes de consulta permanente aos seus 
componentes, quase sempre por meio de recursos dis-
poníveis na internet, como WhatsApp ou instrumentos de 
comunicação rápida e de baixo custo, mais afeita à lógica 
comunitária fechada”.

(Ricci, Rudá. Movimentos e mobilizações sociais no Brasil: de 2013 
aos dias atuais. Saúde em debate. 42 (spe3), nov. 2018)

Apoiando-se nas colocações do texto e nos seus estudos 
sobre organizações sociais, assinale a alternativa correta.

(A) A capacidade de mobilização de seus membros é fa-
tor essencial em todos os movimentos sociais.

(B) Os movimentos sociais tradicionais tendem à desor-
ganização quando não são atendidas suas pautas.

(C) A dinâmica da comunicação nos novos movimentos 
sociais é fator secundário de sua organização.

(D) As estruturas verticalizadas dos novos movimentos 
sociais se organizam democraticamente.

(E) O uso de tecnologias de comunicação de baixo custo 
propicia formas verticalizadas de organização.
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50. Segundo D’Avila Lopes e colaboradores:

“as minorias podem ser definidas como todo grupo hu-
mano excluído do exercício de algum de seus direitos, 
apenas pelo fato de pertencer a esse determinado grupo; 
b) tradicionalmente apenas eram consideradas minorias 
os grupos religiosos, linguísticos ou étnicos. A definição 
de minorias é hoje muito mais ampla, abrangendo mulhe-
res, deficientes, idosos, etc; c) quem são e a situação das 
minorias apresenta-se muito diferente em cada país, pois 
a definição de minoria encontra-se estreitamente vincu-
lada à cultura de cada povo; d) salientam-se teorias que 
propõem claramente direitos políticos especiais para as 
minorias (direitos de representação nas diferentes esfe-
ras governamentais e participação política garantida aos 
grupos); (...) f) os direitos políticos das minorias brasilei-
ras foram e continuam sistematicamente ignorados ou 
restritos à participação simbólica nas eleições; g) a de-
sigualdade econômica é um fator agravante da exclusão 
das minorias”.

(D’Ávila Lopes, A. M.; Diógenes, C.; Correa, L. C. N.: Diniz, J. Souza,  
R. S. de; Moura, A.; Leitão, M.; Grangeiro, R.; Marinho, M. Cidadania 

no Estado Democrático De Direito: os direitos políticos das  
minorias no Brasil. Anais da 57a Reunião Anual da  

SBPC. Fortaleza, CE – Julho/2005. Adaptado)

Com apoio nas colocações do texto, é correto afirmar que

(A) a atribuição de direitos especiais às minorias fere o 
princípio democrático da igualdade.

(B) a concepção contemporânea de minoria privilegia 
aspectos étnicos, religiosos e linguísticos.

(C) a participação das minorias em processos eleitorais 
lhes garante a representação política.

(D) a caracterização de minoria varia dependendo de cir-
cunstâncias socioculturais específicas.

(E) a presença de minorias nas instituições decisórias 
brasileiras está garantida pela legislação.

51. Assinale a alternativa que está de acordo com a Consti-
tuição Federal.

(A) É vedada a acumulação remunerada de dois cargos de 
professor, ainda que haja compatibilidade de horários.

(B) Independe de autorização legislativa a criação de 
subsidiárias de autarquias e empresas públicas, 
a ssim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada.

(C) O prazo de validade do concurso público será de até 
quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(D) Com o fim de garantir a preservação do valor sala-
rial, admite-se a vinculação ou equiparação de espé-
cies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público.

(E) A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdi-
ção, precedência sobre os demais setores adminis-
trativos, na forma da lei.

49. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, 
nas eleições gerais de 2018, do total de eleitos para 
os vários cargos em disputa, 68,4% pertencem ao 
gênero masculino e 31,6%, ao feminino. No entanto, por 
exemplo, em várias assembleias legislativas estaduais, 
o número de mulheres eleitas é bem inferior à média 
nacional de 1\3, e, entre os 27 governadores vencedores 
em 2018, foi eleita apenas uma única mulher. lnúmeros 
estudos associam a baixa participação política das 
mulheres em nosso país às profundas raízes culturais do 
machismo e do patriarcalismo conservador, embora haja 
uma tendência a aumentar o protagonismo social das 
mulheres no mercado de trabalho e haja um significativo 
número de mulheres que são arrimo de família.

Com apoio do texto sobre questões de gênero na política, 
assinale a alternativa correta.

(A) O protagonismo feminino na política brasileira tende 
a aumentar em função da legislação inclusiva.

(B) A concepção de mundo patriarcal é irrelevante em pro-
cessos democráticos de escolha de representantes.

(C) Dados estatísticos revelam a baixa participação 
f eminina na atual composição dos poderes Execu-
tivo e Legislativo.

(D) As questões de gênero em processos eleitorais são ir-
relevantes quando imperam as garantias democráticas.

(E) O processo eleitoral deve desconsiderar o gênero e 
valorizar as competências dos representantes.
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54. Considere que o Município X por meio de contrato admi-
nistrativo concedeu à Pessoa Jurídica B o serviço de 
transporte público municipal por 10 (dez) anos, mas 
frequentemente a concessionária descumpre cláusulas 
contratuais e não presta o serviço de forma adequada, 
de acordo com indicadores e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço.

Com base na situação hipotética, é correto afirmar que 
a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a 
critério do poder concedente, a declaração da

(A) encampação da concessão e a retomada do serviço 
durante o prazo da concessão, independentemente de 
lei autorizativa e de prévio pagamento da indenização.

(B) caducidade da concessão, que independe de prévia 
verificação da inadimplência da concessionária em 
processo administrativo e de pagamento antecipado 
da indenização.

(C) anulação do contrato de concessão, o que resultará 
para o poder concedente a responsabilidade em rela-
ção aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
com terceiros ou com empregados da concessionária.

(D) caducidade da concessão, por meio de decreto do 
poder concedente após instaurado o processo admi-
nistrativo e comprovada a inadimplência, que inde-
penderá de prévia indenização.

(E) encampação da concessão, independentemente de 
prévio pagamento, resultando para o poder conceden-
te apenas a responsabilidade em relação aos encargos 
e compromissos com empregados da concessionária.

55. Suponha que o Município Z realizou na data de ontem 
procedimento licitatório a fim de contratar uma pes-
soa j urídica para reparar o prédio municipal em que se 
e ncontra localizada a secretaria de saúde e que serve de 
depósito para parcela das vacinas e medicamentos per-
tencentes à municipalidade. No entanto, não acudiram 
interessados à licitação e esta não pode ser repetida sem 
que a Administração sofra prejuízos, visto o risco eminen-
te de parte da estrutura do prédio ruir e, consequente-
mente, ocasionar a deterioração das vacinas e fármacos.

Nesse caso, é correto afirmar que, em razão da ausência 
de interessados, a licitação é denominada de

(A) fracassada e é dispensável a licitação para contra-
tação da pessoa jurídica a fim de reparar o prédio 
municipal, independentemente de motivação.

(B) frustrada e é inexigível licitação para contratação da 
pessoa jurídica a fim de reparar o prédio municipal, 
sendo imprescindível a motivação expressa.

(C) deserta e é inexigível licitação para contratação da 
pessoa jurídica a fim de reparar o prédio municipal, 
sendo prescindível a motivação.

(D) fracassada e é inexigível a licitação para contratação 
da pessoa jurídica para reparar o prédio municipal, 
desde que haja motivação e manutenção das condi-
ções preestabelecidas.

(E) deserta e é dispensável a licitação para contratação 
da pessoa jurídica a fim de reparar o prédio munici-
pal, desde que haja motivação e a manutenção das 
condições preestabelecidas.

52. A respeito da responsabilidade do Presidente da Repú-
blica, é correto afirmar que

(A) o Presidente ficará suspenso de suas funções nas 
infrações penais comuns, após a instauração do pro-
cesso pela Câmara dos Deputados.

(B) admitida a acusação contra o Presidente, por dois 
terços da Câmara dos Deputados, será ele submeti-
do a julgamento perante o Senado Federal, nos cri-
mes de responsabilidade.

(C) o Presidente da República, na vigência de seu man-
dato, pode ser responsabilizado por atos estranhos 
ao exercício de suas funções, desde que se configu-
rem como crimes hediondos.

(D) nas infrações comuns, antes da prolação da senten-
ça condenatória pelo STF, o Presidente da Repúbli-
ca estará sujeito a prisão, desde que autorizada por 
d ecisão de dois terços do Plenário.

(E) se decorrido o prazo de noventa dias da suspensão 
do Presidente de suas funções e o julgamento não 
estiver concluído, cessará automaticamente o afas-
tamento do Chefe do Poder Executivo.

53. Suponha que o Congresso Nacional, por meio de um 
d ecreto legislativo, convocou plebiscito para decidir s obre 
tema relevante ao país.

De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar 
que o Congresso Nacional

(A) não poderia ter convocado plebiscito, mas apenas 
autorizado a realização de referendo.

(B) não possui tal atribuição, pois compete privativamen-
te ao Senado Federal convocar plebiscito.

(C) detém a competência exclusiva para convocar ple-
biscito, assim como para autorizar o estado de sítio.

(D) incorreu em equívoco, pois compete privativamente 
ao Presidente da República convocar plebiscito.

(E) não poderia ter convocado plebiscito, mas deteria 
competência para autorizar, em terras indígenas, a 
exploração e o aproveitamento de recursos hídricos.



19 PMIL1903/017-AnalistaGestãoPública-CiênciasSociais

59. Considere que Adriano possui curso superior e que no 
ano passado ele foi condenado em decisão transitada em 
julgado por crime de ação penal pública incondicionada 
previsto na Lei Maria da Penha. O crime não é considera-
do como de menor potencial ofensivo. Adriano deseja ser 
nomeado para ocupar cargo em comissão no âmbito da 
Administração Direta do Município de Ilhabela.

De acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município 
de Ilhabela, é correto afirmar que Adriano

(A) poderá ser nomeado para cargo em comissão na 
A dministração Direta ou Indireta, já que possui 
e nsino superior e sua condenação penal não impede 
tal nomeação.

(B) apenas não poderia ser nomeado para cargo em 
c omissão na Administração Direta se possuísse con-
denação transitada em julgado por crime contra a 
administração pública.

(C) somente não poderia ser nomeado para cargo em 
comissão na Administração Direta ou Indireta se 
t ivesse sido demitido do serviço público em decor-
rência de processo administrativo ou judicial.

(D) não poderá ser nomeado para cargos em comissão, 
na Administração Direta, Indireta e fundacional do 
Município e do Poder Legislativo Municipal.

(E) apenas não poderia ser nomeado para cargo em 
comissão na Administração Direta se já tivesse sido 
condenado por nepotismo, com sentença transitada 
em julgado.

60. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ilhabela, 
o veto realizado pelo Prefeito a projeto de lei será apre-
ciado pela Câmara Municipal obrigatoriamente dentro de

(A) uma semana, a contar da data do veto, só poden-
do ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
V ereadores.

(B) 10 (dez) dias, a contar de seu recebimento, poden-
do ser rejeitado pelo voto da maioria relativa dos 
Vereadores.

(C) 15 (quinze) dias, a contar da data do veto, só poden-
do ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Vereadores.

(D) 30 (trinta) dias, a contar de seu recebimento, só 
p odendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta 
dos Vereadores.

(E) 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de seu recebi-
mento, só podendo ser rejeitado pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos Vereadores.

56. A respeito dos Contratos Administrativos, assinale a alter-
nativa que está de acordo com a Lei no 8.666/93.

(A) Admite-se o contrato com prazo de vigência indeter-
minado, tendo em vista a supremacia do interesse 
público.

(B) As cláusulas econômico-financeiras dos contratos 
administrativos poderão ser alteradas independente-
mente de prévia concordância do contratado.

(C) É anulável o contrato verbal com a Administração, sal-
vo o de pequenas compras de pagamento imediato.

(D) A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital 
ou ato convocatório da licitação.

(E) Decorridos 30 (trinta) dias da data da entrega das pro-
postas, sem convocação para a contratação, f icam os 
licitantes liberados dos compromissos a ssumidos.

57. Assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos 
de atos administrativos normativos.

(A) Resoluções, deliberações e decretos.

(B) Decretos, instruções e licenças.

(C) Deliberações, portarias e certidões.

(D) Homologação, certidões e instruções.

(E) Regimentos, circulares e parecer.

58. Suponha que João é vereador do Município de Ilhabela e 
que ele deixou de comparecer em uma sessão legislativa 
a 06 (seis) sessões ordinárias consecutivas, sem apre-
sentar qualquer laudo médico e sem licença ou missão 
autorizada pela Câmara Municipal.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ilhabela, 
é correto afirmar que João

(A) perderá o mandato e a perda será declarada de ofício 
pela Mesa Diretora ou mediante provocação de qual-
quer de seus membros.

(B) somente perderia o mandato se deixasse de compa-
recer em cada sessão legislativa a 15 (quinze) ses-
sões ordinárias consecutivas.

(C) poderá perder o mandato e a perda será decidida pela 
manifestação favorável de 2/3 (dois terços) dos Verea-
dores, por provocação privativa da Mesa Diretora.

(D) somente perderia o mandato se deixasse de com-
parecer em cada sessão legislativa a 30 (trinta) ses-
sões ordinárias consecutivas.

(E) não perderá o mandato, pois todo vereador pode dei-
xar de comparecer à metade das sessões ordinárias 
realizadas em cada sessão legislativa.




