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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE 

C 
 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 

❖ Corresponde a sua opção de cargo. 

❖ Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso 

contrário reclame ao fiscal da sala outro caderno. NÃO serão 

aceitas reclamações posteriores. 

❖ Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

❖ Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e 

escolher a resposta certa.  

❖ A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE 

RESPOSTAS que você recebeu. 

VOCÊ DEVE: 

❖ Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão 

que você está respondendo. 

❖ Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da 

resposta que você escolheu. 

❖ Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o 

exemplo: [█]. 

ATENÇÃO: 

❖ Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 

❖ Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma 

letra assinalada implicará nota zero à questão. 

❖ Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso 

de máquina calculadora.  

❖ Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questões e 

preencher a folha de respostas. 

❖ Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente 

com a sua folha de respostas.  Proibida a divulgação ou 

impressão parcial ou total da presente prova. Direitos 

Reservados. 

INSTRUÇÕES: 
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QUESTÕES – LINGUA PORTUGUESA (01 -10) 

2,5 PONTOS 

 
TEXTO 1 

O que é inteligência artificial? 
Saiba o que é inteligência artificial e como ela se 
manifesta na nossa rotina e qual é o futuro dessa 

tecnologia 
 
        A Inteligência Artificial, que você vai ver por aí 
sendo citada apenas como IA (ou AI, de artificial 
intelligence) é um avanço tecnológico que permite que 
sistemas simulem uma inteligência similar à humana — 
indo além da programação de ordens específicas para 
tomar decisões de forma autônoma, baseadas em 
padrões de enormes bancos de dados.  

Algo tão complicado é também um campo de 
estudo acadêmico — que não começou ontem. Há 
algumas décadas, se estuda o que se chamou de 
“agentes inteligentes”, que percebem seu ambiente, 
entendem como podem operar e qual a melhor forma. 
Credita-se ao professor John McCarthy o uso do termo 
pela primeira vez em 1956, em uma conferência de 
especialistas em Darmouth Colege, chamada “O Eros 
Eletrónico”, que definiu como “a ciência e a engenharia 
de produzir máquinas inteligentes”. 
 

TEXTO 2 
Onde podemos encontrar inteligência artificial? 

 
A IA está por todos os lugares, no carro autônomo, 

no chão de fábrica e no sistema de atendimento dos 
hospitais. Mas também está na rede social, no seu 
celular, no antivírus, no buscador de internet. O Google, 
por exemplo, é um exemplo de empresa AI-first. Ou 
seja, todos os seus produtos têm processos de 
machine learning. 

No Google Fotos, é possível procurar por objetos 
e situações específicos, de “abraços” a “cachorros” e 
“cores”. Além disso, o Assistente está sempre 
sugerindo criar um GIF, montagem ou efeito. 

No Gmail, o e-mail da gigante de buscas, o 
machine learning ajudou a aprimorar o filtro de spam e, 
no Google Tradutor, a mudança para o sistema de 
tradução com máquinas neurais melhorou a qualidade 
do que era traduzido de forma significativa. Na busca, 
está o RankBrain, algoritmo que usa deep learning para 
melhorar o ranqueamento dos links. O reconhecimento 
de voz no Android também é “aprendizado de 
máquina”. 

No Facebook, a tecnologia ajuda a remover 
conteúdo impróprio antes mesmo de um post ser 
denunciado por um usuário. Um mix de inteligência 
artificial, machine learning e visão computacional 
permite remover conteúdos impróprios com mais 
rapidez, rastrear mais conteúdo e aumentar a 
capacidade da equipe de revisão formada por revisores 
humanos. 

Mas, nem tudo são flores: você deve estar se 
perguntando por que, no caso da rede social, isso “não 
funciona”. O Facebook aponta que a IA é muito 
promissora, mas ainda está longe de ser eficaz para 

todos os tipos de conteúdos impróprios, dado que o 
contexto é algo muito importante. Por isso, ainda temos 
pessoas revisando denúncias. Nesse caso, a 
tecnologia é usada para expandir a capacidade e 
acelerar o processo, mas ainda não substitui pessoas. 
 

https://tecnoblog.net/263808/o-que-e-inteligencia-artificial/ 

 
TEXTO 3 

 
Câmara dos Deputados aprova marco legal para a 

inteligência artificial 
 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-
feira (29) o marco legal para o uso da inteligência 
artificial (IA) no Brasil. O texto segue para análise do 
Senado.   

O projeto define fundamentos e princípios para o 
desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial, 
incluindo diretrizes para o fomento e a atuação do poder 
público no tema. O texto estabelece como sistemas de 
inteligência artificial as representações tecnológicas 
oriundas do campo da informática e da ciência da 
computação. Caberá privativamente à União legislar e 
editar normas sobre a matéria. 

A matéria considera sistema de inteligência 
artificial o sistema baseado em processo computacional 
que, a partir de um conjunto de objetivos definidos por 
humanos, pode, por meio do processamento de dados 
e informações, aprender a perceber, interpretar e 
interagir com o ambiente externo, fazendo predições, 
recomendações, classificações ou decisões. Entre eles 
estão os sistemas de aprendizagem de máquina 
(machine learning), incluindo aprendizagem 
supervisionada, não supervisionada e por reforço. 

Segundo a relatora do projeto, deputada Luisa 
Canziani (PTB-PR), a proposta aprovada também 
delineia direitos dos usuários de tais sistemas, como a 
ciência da instituição que é responsável pelo sistema, o 
direito de acesso a informações claras e adequadas a 
respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados 
pelo sistema. 

“Além disso, há o estabelecimento de alguns 
fundamentos para o uso da inteligência artificial no 
Brasil, tais como o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e o 
respeito aos direitos humanos e aos valores 
democráticos. Também foram preceituados objetivos 
que visam, por exemplo, à promoção da pesquisa e do 
desenvolvimento de uma inteligência artificial ética e 
livre de preconceitos e da competitividade e do 
aumento da produtividade brasileiros”, explicou a 
deputada. 
 

De acordo com a relatora, o texto original é 
inspirado nos conceitos e diretrizes propostos na 
Recomendação sobre Inteligência Artificial da 
Organização dos Estados para o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 
 

"O documento da OCDE é uma das principais 
referências internacionais sobre o assunto e já foi 
formalmente subscrito pelo Brasil, apesar do país não 

https://tecnoblog.net/263808/o-que-e-inteligencia-artificial/
https://tecnoblog.net/sobre/google/
https://brasil.googleblog.com/2018/05/usando-inteligencia-artificial-para.html
https://tecnoblog.net/351915/o-que-sao-os-formatos-bmp-jpg-gif-png-tiff-eps-e-svg/
https://tecnoblog.net/sobre/gmail/
https://tecnoblog.net/311358/o-que-e-spam/
https://tecnoblog.net/283220/como-funciona-o-google-tradutor/
https://tecnoblog.net/311612/o-que-e-algoritmo/
https://tecnoblog.net/432022/o-que-e-o-android-entenda-a-diferenca-para-o-ios-do-iphone/
https://tecnoblog.net/372775/tudo-sobre-o-facebook-creator-studio-guia/
https://br.newsroom.fb.com/news/2018/05/f8-2018-como-a-tecnologia-nos-ajuda-a-remover-conteudo-improprio-antes-mesmo-de-ser-denunciado/
https://br.newsroom.fb.com/news/2018/05/f8-2018-como-a-tecnologia-nos-ajuda-a-remover-conteudo-improprio-antes-mesmo-de-ser-denunciado/
https://tecnoblog.net/263808/o-que-e-inteligencia-artificial/
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integrar ainda a OCDE. No entanto, por se tratar de um 
documento de uma organização internacional e 
apresentar natureza principiológica, seu texto é 
propositadamente mais aberto e vago", argumentou. 
 

https://noomis.febraban.org.br/temas/inteligencia-artificial/camara-
dos-deputados-aprova-marco-legal-para-a-inteligencia-artificial 

 

01. Leia as assertivas em relação ao TEXTO 1. Em 
seguida marque a alternativa que  
 
I – É definida como inteligência artificial as 
representações tecnológicas provenientes do campo 
da informática e da ciência da computação. 
II – Inteligência artificial “é a ciência e a engenharia de 
produzir máquinas inteligentes”. 
III – É por meio da inteligência artificial que se remove 
conteúdo impróprio antes mesmo de um post ser 
denunciado por um usuário. 
IV – Há algumas décadas a inteligência artificial como 
hoje é conhecida era chamada de “agentes 
inteligentes”. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
a) I, II e IV 
b) II e III 
c) II e IV 
d) III e IV 
e) I, II, III e IV 
 
02. Analise as frases acerca do TEXTO 2 e 
complete com V(verdadeiro) e F (falso) 
 
(  ) O algoritmo é usado para melhorar o ranqueamento 
dos links e o reconhecimento de voz. 
(  ) É a ciência da instituição responsável pelo sistema 
de efeitos e montagens como GIF. 
(  ) A inteligência artificial melhorou de forma 
significativa o sistema de tradução com máquinas 
neurais. 
(  ) Inteligência artificial é o sistema baseado em 
processo computacional que permite a simulação do 
cérebro humano. 
(  ) O marco legal para o uso da inteligência artificial 
começou a ser discutido no Brasil, desde 1956. 
(  ) A inteligência artificial está presente em todos os 
lugares, embora ainda não substitua pessoas. 
 
A sequência que responde corretamente o que diz o 
texto 2 é: 
a) V – V – F – F – V – V 
b) V –F – V – V – F – V 
c) F – V – V – F – V – F 
d) F – V – F – F – V – V 
e) V – F – V – F – F – V 
 
03. Na expressão “Mas, nem tudo são flores”, onde 
começa o último parágrafo do texto 2, pode-se inferir 
que essa frase tem o mesmo sentido que: 
 
 

a) Não há flores sem espinhos. Eles naturalmente a 
acompanham, com ou sem perfume. 
b) Por mais que a inteligência artificial busque 
perfeição, ainda vai precisar da revisão de pessoas. 
c) Nem todos os dias tem sol. Pode chover, neblinar 
e garoar, assim é a diversidade da vida. 
d) Não há tristeza que não passe, mesmo quando os 
projetos falham. 
e) Não há felicidade que dure para sempre na relação 
entre humanos e robôs. 
 
04. Analise as proposições abaixo expostas, que 
comentam os mecanismos responsáveis pela coesão 
textual e, em seguida, responda o que se pede 
 
I - O 5º parágrafo, Texto 3, se inicia com o elemento de 
coesão “Além disso”, nesse contexto pode inferir que 
está relacionado com a ideia de adição introduzida no 
parágrafo anterior. 
II – A expressão “no entanto”, 2ª linha do último 
parágrafo, Texto 3, revela o contraste de ideias 
apresentadas pelo contexto. 
III – Na 2ª linha do 2º parágrafo, Texto 2, encontra-se o 
conectivo “Além disso”, nesse contexto segue como 
elemento sequencial de acréscimo, somando-se as 
funções do “Google Fotos” citadas anteriormente.  
 
Dentre as proposições acima 
 
 
a)  todas estão corretas. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) todas estão erradas. 
 
05. De acordo com os Textos 1, 2 e 3, é possível 
que a Inteligência Artificial tome decisões de forma 
autônoma, reconheça a voz humana e seja capaz de 
perceber, interpretar e interagir com o ambiente 
externo. Diante do exposto o que justifica pessoas 
revisando denúncias? 
 
a) Precisa de revisão porque o Brasil não integra 
ainda a OCDE. 
b) Porque o marco legal ainda está em análise para 
aprovação do Senado. 
c) Porque o assistente está sempre sugerindo criar 
um GIF ou montagem, o que não é permitido pelas leis 
vigentes. 
d) Porque o contexto das informações é muito 
importante e a tecnologia é usada para expandir a 
capacidade de acelerar o processo, entretanto o 
conteúdo exposto em redes sociais é mais complexo, 
precisando de análise humana. 
e) Porque falta definir alguns fundamentos legais, 
defendidos durante a conferência de especialistas em 
Darmouth Colege. 
 
06. No que se refere as regras de acentuação 
gráfica, analise a palavra destacada na sequência 
textual “A Inteligência Artificial é a ciência e a 
engenharia de produzir máquinas inteligentes.” e em 

https://br.newsroom.fb.com/news/2018/05/f8-2018-como-a-tecnologia-nos-ajuda-a-remover-conteudo-improprio-antes-mesmo-de-ser-denunciado/
https://br.newsroom.fb.com/news/2018/05/f8-2018-como-a-tecnologia-nos-ajuda-a-remover-conteudo-improprio-antes-mesmo-de-ser-denunciado/
https://tecnoblog.net/311612/o-que-e-algoritmo/
https://tecnoblog.net/351915/o-que-sao-os-formatos-bmp-jpg-gif-png-tiff-eps-e-svg/
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seguida, compare com as frases abaixo, em que a 
palavra destacada recebeu acento gráfico pela mesma 
regra. 
 
a) "O documento da OCDE é uma das principais 
referências internacionais [...]” 
b)  “Inteligência artificial é um avanço tecnológico que 
permite [...]” 
c)  “[...] por se tratar de um documento de [...] 
natureza principiológica, seu texto é [...]” 
d) “[...]permite remover conteúdos impróprios com 
mais rapidez, [...]” 
e) “A matéria considera sistema de inteligência 
artificial [...]” 
 

TEXTO 3 
Na barriga – Conversando com o neném que 

vai chegar 
 

Quando você era só um amendoim crescendo 
dentro do meu útero, eu já tinha certeza de que você 
seria uma menina. Uma linda menininha. 

Aí você aumentou de tamanho, a barriga 
aumentou de tamanho...e eu também. Fiquei redonda, 
o nariz alargou (desfigurou seria mais apropriado, mas 
eu estou gravida, grávidas podem tudo, eu prefiro 
“alargou” e não se fala mais nisso), a pele deu uma 
manchada, os pés estufaram – o que me levou a perder 
quase todos os meus sapatos – e as costas passaram 
a doer como se eu fosse uma estivadora.  

REBOUÇAS, Thalita. Fala sério, mãe! 2. Ed. 
 Rio de Janeiro: Rocco, 2012. 

 
07. Quanto as figuras de linguagens, é correto 
afirmar que na frase “– e as costas passaram a doer 
como se eu fosse uma estivadora”, foi empregado o 
recurso expressivo denominado de:  

 
A. metonímia  
B. metáfora 
C. eufemismo 
D. comparação 
E. hipérbole 
 
08. No contexto do trecho “Quando você era só um 
amendoim crescendo dentro do meu útero, eu já tinha 
certeza de que você seria uma menina”. A palavra 
destacada em itálico significa que a filha: 
 
a) era menor do que outros bebês e por isso 
precisava de mais atenção. 
b) ainda era um feto muito pequeno, embora já fosse 
amada. 
c) estava se desenvolvendo no formato de uma 
leguminosa. 
d) já era um feto muito grande e precisava ser 
alimentado adequadamente.  
e) feto que necessita de terapia com hormônio do 
crescimento. 
 

 

Leia o fragmento da música de Luiz Gonzaga, Respeita 
Januário 
 

Quando eu voltei lá no sertão 
Eu quis mangar de Januário 

Com meu fole prateado 
Só de baixo, cento e vinte, botão preto bem juntinho 

[...] 
Eita com seiscentos milhões, mas já se viu! 
Dispois que esse fi de Januário vortô do sul 

Tem sido um arvoroço da peste lá pra banda do Novo Exu 
Todo mundo vai ver o diabo do nego 

Eu também fui, mas não gostei 
O nego tá muito mudificado 

Nem parece aquele mulequim que saiu daqui em 1930 
Era malero, bochudo, cabeça-de-papagaio, zambeta, fei pa 

peste! 
Qual o quê! 

O nêgo agora tá gordo que parece um major! 
É uma casemiralascada! 

Um dinheiro danado! 
Enricou! Tá rico! 

Pelos cálculos que eu fiz 
Ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis! 

Sanfonona grande danada 120 baixos! 
É muito baixo! 

Eu nem sei pra que tanto baixo! 
Porque arreparando bem ele só toca em 2 

Januário não! 
O fole de Januário tem 8 baixos, mas ele toca em todos 8 

Sabe de uma coisa? Luiz tá com muito cartaz! 
É um cartaz da peste! 

Mas ele precisa respeitar os 8 baixos do pai dele 
E é por isso que eu canto assim! 

Luí respeita Januário 
Luí respeita Januário 

Luí, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso 
Nem com ele ninguém vai, Luí 

Respeita os oito baixo do teu pai! 
Respeita os oito baixo do teu pai! 
Respeita os oito baixo do teu pai! 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47100/ 

 

09. Sobre a letra da música é correto afirmar que:  
 
I - A linguagem empregada no texto é formal e 
representa o discurso regional, da fala do cidadão 
sertanejo. 
II - A linguagem empregada no texto é informal. Faz 
parte da variedade linguística regional. 
III - A linguagem empregada no texto é verbal, pois 
utiliza o código (palavra escrita) como forma de 
expressão. 
 
a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 

Leia o poema e responda o que se pede 
 

Receita de espantar a tristeza 
 

Faça uma careta 

https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47100/
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e mande a tristeza 
pra longe pro outro lado 

do mar ou da lua 
vá para o meio da rua 

e plante bananeira 
faça alguma besteira 

depois estique os braços 
apanhe a primeira estrela 
e procure o melhor amigo 

para um longo e apertado abraço. 
 

MURRAY, Roseana. Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1977. 

 
10. Segundo o texto são ações que deve ser feita 
para espantar a tristeza, EXCETO: 
 
 
a) esticar os braços, apanhar a décima estrela e 
plantar muitas laranjeiras. 
b) fazer uma careta e jogar a tristeza pro outro lado 
da lua. 
c) ir para o meio da rua e mandar a tristeza pro outro 
lado do mar.  
d) apanhar a primeira estrela, fazer alguma besteira, 
e mandar a tristeza pra longe. 
e) procurar o melhor amigo para um longo e apertado 
abraço. 
 

QUESTÕES – RACIOCINIO LÓGICO – (11 A 15) 

2,5 PONTOS 

11. No supermercado O baratão está tendo um 

show de ofertas. Observe os cartazes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Um cliente ficou em dúvida entre as duas opções. 

Sabendo que os valores de cada produto estão 

apresentados na tabela abaixo. A opção mais vantajosa 

para esse cliente é: 

a) A 1ª opção é mais vantajosa pois independente 

da marca que ele escolher pagará um valor mais em 

conta do que a opção 2. 

b) A opção 1 é mais vantajosa se ele escolher 

comprar os produtos da marca A. 

c) A opção 2 é mais vantajosa pois o valor pago 

após a aplicação dos descontos fica inferior a qualquer 

marca que o cliente escolher se ele optar pela opção 1. 

d) A opção 2 é menos vantajosa porque o cliente 

terá apenas 5% de desconto. 

e) Tanto faz o cliente escolher a opção 1 ou a 2 

pois não há distinção no valor total. 

 

12. Uma fábrica de parafusos produz 1200 

parafusos a cada 6 horas e separa essa quantidade em 

4 lotes.  Em um dia houve uma pane nas instalações 

elétricas da fábrica ocasionando um defeito na 

espessura de 100 parafusos de um dos lotes. 

Retirando-se 2 parafusos sucessivamente ao acaso e 

sem reposição desse lote. A probabilidade 

aproximadamente de os parafusos apresentarem 

defeito é:    

 

a) 8% 

b) 11% 

c) 15% 

d) 18% 

e) 21%  

 

13. A Comic Con Experience (também conhecida 

apenas como CCXP) é um evento brasileiro de cultura 

pop nos moldes da San Diego Comic-Con cobrindo as 

principais áreas dessa indústria como: vídeo-games, 

histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. 

Realizado pela primeira vez em dezembro de 2014 

pelas equipes do site Omelete, da Piziitoys e pela 

agência Chiaroscuro Studios, é considerado o maior 

evento nerd já organizado no país e a maior Comic Con 

do mundo em público em 2019. Fonte: 

https://www.buser.com.br/glossario/eventos/exposicoe

s/comic-con-experience 

 

Em uma pesquisa feita na Comic Con com 150 pessoas 

sobre a preferência entre Marvel e DC, 62 pessoas 

preferem a Marvel e  
2

5
  das pessoas preferem DC. 

Sabendo que nenhuma das pessoas preferem as duas 

editoras. O número de pessoas que não prefere nem 

Marvel e nem DC é: 

 

a) 18 

b) 20 

c) 22 

d) 26 

e) 28 

 

14. Na livraria Ouse Criar, comprando 2 lápis e 1 

caderno você paga R$ 22,50. Se comprar 1 lápis e 2 

 
PRODUTO 

VALOR 
MARCA A 

VALOR 
MARCA B 

VALOR 
MARCA C 

ARROZ 
(KG) 

R$ 4,30 R$ 4,50 R$ 5,00 

FEIJÃO 
(KG) 

R$ 5,20 R$ 5,80 R$ 5,18 

CARNE 
(KG) 

R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 11,50 

1ª Opção 
COMPRE DA MESMA 

MARCA 
1 kg de arroz 
1 kg de feijão 
1 kg de carne 

E GANHE 7% de 
desconto no valor total 

da compra. 

2ª Opção 
COMPRE 

1 kg de feijão da marca 
A 

 1 kg de arroz da marca 
B  

 1 kg de carne da 
marca C,  

E GANHE um desconto 
de 3% no quilo do arroz 
e 2% no quilo do feijão. 

https://www.buser.com.br/glossario/eventos/exposicoes/comic-con-experience
https://www.buser.com.br/glossario/eventos/exposicoes/comic-con-experience
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cadernos o valor passa para R$ 33,00. A soma dos 

valores de aquisição de 1 lápis e 1 caderno é: 

 

a) R$ 10,50 

b) R$ 14,50 

c) R$ 16,00 

d) R$ 17,80 

e) R$ 21,00 

 

15. Uma piscina olímpica de 50m de comprimento 

por 25m de largura e 3,05 metros de profundidade, irá 

ser construída na cidade de Flores. A empresa 

responsável pela obra irá cobrir as paredes e o chão da 

piscina com azulejo em formato de quadrado medindo 

30 cm de lado. Na figura abaixo estão as dimensões da 

piscina. Sabendo que cada azulejo custa R$ 3,25. O 

valor que a empresa irá gastar aproximadamente para 

revestir a piscina será: 

 

a) R$ 16.521,00 

b) R$ 18.526,00 

c) R$ 21.025,00 

d) R$ 25.356,00 

e) R$ 25.456,00 

 

QUESTÕES – ATUALIDADES (16 – 20) 

2,5 PONTOS 

 
16. As eleições gerais no Brasil em 2022 estão 
agendadas para o dia 2 de outubro, em primeiro turno, 
e 30 de outubro em segundo turno, onde houver. 
Nesses dias, serão eleitos o presidente, o vice-
presidente e o Congresso Nacional. Atualmente, o 
Congresso Nacional é composto por: 
 

a) 458 deputados e 80 senadores 
b) 513 deputados e 81 senadores 
c) 523 deputados e 85 senadores 
d) 533 deputados e 90 senadores 
e) 550 deputados e 85 senadores 

 
17. “A protocolização de uma ação no STF 
(Supremo Tribunal Federal) por parte do Governo 
Federal pedindo a federalização do arquipélago de 
Fernando de Noronha e a reação "irônica" do estado de 
Pernambuco, que há 34 anos "retomou" o domínio da 
ilha, foram mais um capítulo de uma ideia antiga do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), que cria atritos com o 
estado nordestino. Enquanto de um lado o governo de 
Jair Bolsonaro diz que o estado de Pernambuco 
"descumpre reiteradamente o contrato de cessão de 
uso do arquipélago", do outro, o governo de 
Pernambuco considera a ilha "um orgulho do povo" e 
diz que a União "agride a Constituição com um 
processo judicial extemporâneo" 
 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/03/26/fernando-de-
noronha-entenda-disputa-entre-pe-e-uniao-pelo-
arquipelago.htm?cmpid=copiaecola 
 

Atualmente, o arquipélago Fernando de Noronha está 
enquadrado juridicamente como: 
 
a) Município do Estado de Pernambuco 
b) Distrito Estadual 
c) Território federal 
d) Bacia hidrográfica 
e) Reserva oceanográfica  
 
18. A invasão da Ucrânia pela Rússia completou 
dois meses neste domingo (24). Sem previsão para o 
conflito acabar, os combates que já mataram milhares, 
esvaziaram cidades e obrigaram milhões a deixarem 
suas casas, seguem devastando o país. 
O exército de Vladimir Putin, presidente da Rússia, 
invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e desde 
então Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, 
ganhou mais espaço na mídia e na diplomacia 
internacional. 
Antes de ser presidente da Ucrânia, qual era a profissão 
de Volodymyr Zelensky? 
 
a) Médico 
b) Diplomata 
c) Comediante 
d) Engenheiro 
e) Aviador 

 
19. Em 2021, a Academia Brasileira de Letras 
(ABL) ganhou cinco novos membros. A academia é 
composta de 40 integrantes, divididos entre efetivos e 
perpétuos. Membros perpétuos têm a associação até o 
fim de sua vida com a academia. Neste ano, a ABL 
também elegeu um novo presidente. 
Assinale a alternativa que indica quem foram os dois 
últimos membros a tomarem posse na Academia 
Brasileira de Letras: 
 
a) Fernanda Montenegro e Eduardo Gianetti; 
b) Paulo Niemeyer Filho e José Paulo Cavalcanti; 
c) Eduardo Gianetti e Paulo Niemeyer Filho;  
d) Fernanda Montenegro e Gilberto Gil; 
e) Gilberto Gil e José Paulo Cavalcanti. 

 
20. O presidente Jair Bolsonaro, no mês de julho 
de 2021, indicou o ex-advogado-geral da União e ex-
ministro da Justiça para compor a 11° vaga de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. O Chefe do Poder 
Executivo afirmou que o novo ocupante da Suprema 
Corte seria um jurista “terrivelmente evangélico”. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome deste 
jurista: 
 
a) Marco Aurélio Mello 
b) André Mendonça 
c) Kassio Nunes Marques 
d) Marcos Pontes 
e) José Levi Mello 
 

QUESTÕES – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
(21 – 40)  2,5 PONTOS 

 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/03/26/fernando-de-noronha-entenda-disputa-entre-pe-e-uniao-pelo-arquipelago.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/03/26/fernando-de-noronha-entenda-disputa-entre-pe-e-uniao-pelo-arquipelago.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/03/26/fernando-de-noronha-entenda-disputa-entre-pe-e-uniao-pelo-arquipelago.htm?cmpid=copiaecola
https://www.moneytimes.com.br/tag/invasao-da-ucrania/
https://www.moneytimes.com.br/tag/russia/
https://www.moneytimes.com.br/tag/vladmir-putin/
https://www.moneytimes.com.br/tag/volodymyr-zelensky/
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21. O artigo 11, §2° da Lei Orgânica Municipal de 
Afogados da Ingazeira, estabelece o seguinte: 
 

Art. 11. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, 
na sua sede ou local aprovado pela maioria absoluta 
dos seus membros, no período de 1 (um) de 
fevereiro a 17 (dezessete) de dezembro, em sessões 
ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme 
dispuser o seu Regimento Interno. 
§ 2º No primeiro ano da Legislatura, a Câmara 
Municipal reunir-se-á, em sessão solene, sob a 
presidência do Vereador mais votado, no dia 
primeiro de janeiro, a partir das 13 horas, para a 
posse dos Vereadores, Prefeito, Vice-prefeito e 
eleição da mesa. 

 
O documento que registra resumidamente e com 
clareza os atos relativos as formalidades contidas no 
§2° do art. 11 trata-se de: 
 
a) Oficio 
b) Memorando 
c) Ata 
d) Certidão 
e) Carta de posse 

 
22. Encerrada a pose dos vereadores, do prefeito 
e do vice-prefeito, o presidente da Mesa eleita 
encaminhará expediente as autoridades competentes, 
dando ciência de tais atos. Assinale a opção que 
apresenta um formato de local e data adequado para 
compor o documento a ser encaminhado: 
 
a) Pernambuco, 02 de janeiro de 2021. 
b) Afogados da Ingazeira, 02 de janeiro de 2021. 
c) Afogados da Ingazeira/PE, 02 de janeiro de 
2021. 
d) Afogados da Ingazeira-PE, 02/01/2021. 
e) Afogados da Ingazeira, 02/01/2021. 
 
23. O art. 39 da Lei Orgânica Municipal de 
Afogados da Ingazeira estabelece o seguinte:  
 

Art. 39 “O Poder Executivo é exercido pelo 
Prefeito, auxiliado pelos Secretários 
Municipais ou Diretores e pelos 
responsáveis pelos órgãos de 
administração direta e indireta.” 

 
No dia seguinte à posse, o prefeito de Afogados da 
Ingazeira emitiu documento interno à todas unidades 
administrativas, com o objetivo de solicitar a todos que 
fosse adotada medidas de contenção de gastos, 
notadamente, no consumo de energia elétrica. 
Identifique qual o documento abaixo foi direcionado as 
autoridades internas e de mesmo nível: 
 
a) Memorando 
b) Ofício  
c) Circular 
d) Ordem de serviço 
e) Requerimento 
 
24. Em sessão ordinária, a Câmara de Afogados 
da Ingazeira aprovou por unanimidade projetos de lei 

de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre criação 
de cargos na estrutura administrativa do Município. Em 
decorrência da aprovação, o Presidente da Câmara 
encaminhou expediente ao Prefeito comunicando a 
decisão do Poder Legislativo. Com base na redação 
oficial, qual o tratamento e vocativo endereçado ao 
Chefe do Poder Executivo? 
 
a) Excelência – Exmo. Sr. Prefeito 
b) Senhor – Ilmo. Sr. Prefeito 
c) Senhor Prefeito – Ilmo. Prefeito 
d) Vossa Excelência – V. Exa. 
e) Excelência – Exmo. Sr.  
 
25. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 
correta 
Dentre as alternativas abaixo, assinale qual(is) 
alternativa(s) contempla(m) um documento oficial: 
 
I) Memorando, ofício e duplicata; 
II) Letra de câmbio, ordem de serviço e portaria; 
III) Ata, ofício e memorando; 
IV) Circular, comunicado, convite. 
V) Certidão, nota promissória e carta. 

 
a) I, II e III; 
b) II e III; 
c) II e IV; 
d) III, IV e V; 
e) IV e V. 
 
26. Tendo por base as modernas regras de 
Redação Oficial, na identificação do signatário de 
documento oficial, depois do nome do cargo, é possível 
utilizar o termo: 
 
a) Interino 
b) Impedido 
c) Vacância 
d) Em licença  
e) Em férias. 
 
27. A principal finalidade dos arquivos é servir à 
administração e possui como função principal tornar 
disponíveis as informações contidas no acervo 
documental, constituindo-se, com o decorrer do tempo, 
em base para o conhecimento da história. Sobre a 
arquivologia, assinale a alternativa correta: 
 
a) O arquivo conserva documentos para fins 
culturais; 
b) Os arquivos existem em numerosos 
exemplares; 
c) Os arquivos possuem classificação 
padronizada; 
d) Os arquivos são colecionados e adquiridos por 
meio de compra, doação ou permuta 
e) No arquivo os documentos existem em um 
único exemplar ou em limitado número de cópia.  
 
28. Ato administrativo é a manifestação de vontade 
do Estado, por seus representantes, no exercício 
regular de suas funções, ou por qualquer pessoa que 
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detenha, nas mãos, fração de poder reconhecido pelo 
Estado, que tem por finalidade imediata criar, 
reconhecer, modificar, resguardar ou extinguir 
situações jurídicas subjetivas, em matéria 
administrativa” JOSÉ CRETELLA JUNIOR.  
Neste sentido, os atos se pressupõem legítimos ou 
verdadeiros, desde sua edição, até prova em contrário 
e corresponde ao tributo: 
 
a) Auto executoriedade 
b) Presunção de legitimidade 
c) Impessoalidade 
d) eficiência  
e) imperatividade 
 
29. “É fato que o carnaval une povos e valoriza 
tradições há gerações em Afogados da Ingazeira, 
conhecida como a terra dos tabaqueiros, no Sertão do 
Pajeú. Com a pandemia, não haverá festejos ou blocos 
nas ruas, somente silêncio nas avenidas. Esse ano a 
terça-feira não terá foliões correndo atrás dos trios 
elétricos e as famosas virgens desfilando com seus 
trajes extravagantes.” 
Considerando o fim da pandemia, tem como certo o 
retorno das festividades nos próximos anos, deste 
modo, para contratar trios elétricos e artistas para as 
festividades vindouras, qual o procedimento licitatório 
que deverá ser adotado? 
 
a) Concorrência 
b) Pregão 
c) Tomada de preços 
d) Dispensa de licitação 
e) Inexigibilidade de licitação.  
 
30. As políticas organizacionais são normas/regras 
orientadoras do comportamento para o auxílio no 
alcance das metas e objetivos. Deste modo, assinale a 
alternativa correta sobre os níveis organizacionais da 
Administração.  
 
a) O nível estratégico é o nível mais alto da 
hierarquia, refere-se ao nível em que se tem uma visão 
sistêmica, global, geral e integrada da organização.  
b) O nível operacional é quem delineia as várias 
partes da organização, como os departamentos ou 
divisões no médio prazo. 
c) O nível institucional é focado para o curto prazo 
e está relacionado as atividades cotidianas da 
administração.  
d) As atividades do nível operacional e tático 
estão mais voltadas para a eficácia organizacional e as 
atividades do nível estratégico estão voltadas para a 
eficiência organizacional; 
e) O nível tático é quem define os cargos e tarefas 
de cada função na organização.  
 
31. Qual recurso utilizado para aumentar a 
proteção e evitar acessos indevidos em contas, onde 
houveram vazamento de dados ou perda de 
dispositivos? 
 
a) Proteção contra phishing  

b) Proteção contra malware e spam 
c) Alertas para Infra de TI 
d) Autenticação de dois fatores 
e) Proteção Avançada em Cibersegurança 
 
32. No que concerne ao aplicativo Zoom, 
considere: 
 
I. É um serviço de videoconferência baseado em nuvem 
II. É um aplicativo que permite realizar reuniões virtuais 
III. Não há possibilidade de utilização em smartphones 
IV.Não há sistema de segurança criptografado com 
proteção por Senha 
V. Só é permitido realização de chamadas 
individualizadas 
 
É correto o que consta APENAS em: 
 
a) I e III 
b) III e IV 
c) II e III 
d) I e II 
e) II e V 

 
33. Qual extensão das bibliotecas de arquivos ou 
diretórios inteiros mesmo com subdiretórios, 
codificados para compressão de dados. 
 
a) .svg 
b) ,doc 
c) ,zip  * 
d) .png 
e) .txt 
 
34. Considerando a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais. Qual a necessidade do aviso de 
privacidade ao acessar um site? 
 
a) Informar ao titular de forma clara com 
comunicação objetiva sobre quais dados pessoais são 
tratados. 
b) Evitar a transparência na comunicação entre o 
títular e agente de tratamento da informação 
c) Não atender exigêncas de órgãos e entidades 
públicas 
d) Informar login e senha do usuário 
e) Descumprimento do previsto no Art. 9º da 
LGPD 
 
35. Considerando que hardware é um termo 
técnico para definir à parte física de computadores. 
Dentre os itens abaixo, o que não é um hardware: 
 
a) Placa de rede 
b) HD SSD 
c) HD SATA  
d) Microsoft Edge 
e) Processador 
 
36. Qual é a combinação de teclas que permite 
fazer buscas em navegadores como, Opera, Chrome, 
Firefox e Edge com configuração padrão. 
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a) Ctrl + ALT + F 
b) Ctrl + S 
c) Ctrl + F 
d) Ctrl + P 
e) Ctrl + 1 
 
37. Considerando à definição de Software. Qual 
item abaixo não representa um: 
 

a) Notepad 
b) Microsoft Excel 
c) HD SSD 
d) Winrar 
e) Adobe Photoshop 

 
38. A tecnologia de comunicação que geralmente é 
transmitida através de frequências de rádio, 
infravermelhos e não faz uso de cabos é: 
 
a) Intranet 
b) Wireless Fidelity 
c) WiFi Média 
d) Extranet 
e) Internet 
 
39. Qual software equivalente ao Microsoft Office 
para ser utilizado em ambiente de software livre? 
 
a) BROffice 
b) Microsoft Office 
c) Google Forms 
d) Windows 10 
e) Adobe Creative Cloud 
 
40. Sobre o pacote de aplicativos do Google 
baseado em AJAX. Podemos afirmar que: 
 
I.  O Google Docs funciona de forma síncrona e 
assíncrona, on-line para acessar dados em nuvens e 
off-line através de aplicativos de extensão instaladas 
diretamente do Google. 
II. O Google Docs permite portabilidade de 
documentos, viabilizando a edição do mesmo 
documento por mais de um usuário.  
III. O Google Docs não pode ser utilizado de forma 
grauita. 
IV. O Google Docs não é baseado em armazenamento 
em nuvem. 
V. O Google Docs permite compartilhamento de 
arquivos via link  
 
É correto o que consta APENAS em: 
 
a) I, II e V 
b) I, III e IV 
c) I e II, IV e V 
d) II, III, IV e V 
e) IV e V 
 

 
RASCUNHO 

 


