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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa
A raposa e a onça eram inimigas antigas.
Cansada de ser enganada pela raposa, sem
poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua
furna, fazendo correr a notícia de que tinha
morrido, e deitando-se no chão da caverna a
fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar
a defunta, contentíssimos. A raposa também,
mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por
trás dos outros animais, gritou:
— Minha avó, quando morreu, espirrou
três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da
morte.
Para mostrar que estava morta de
verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa
fugiu às gargalhadas.
A onça ficou furiosa por ter ela
descoberto facilmente seu embuste e resolveu
agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca
no sertão e somente numa cacimba, ao pé
duma serra, se encontrava ainda um pouco de
água. Todos os bichos eram obrigados a matar a
sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia
e noite, ao pé da bebida.
Nunca a raposa curtira tanta sede em
dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não
aguentava mais. Resolveu empregar astúcia
para se desalterar. Procurou um cortiço de
abelhas. furou-o e, com o mel que dele
escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se,
depois, num monte de folhas secas, que se
grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.
Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça
montava guarda, olhou-a muito tempo e
perguntou-lhe:
— Que bicho és tu que não conheço e
nunca vi?
Ela respondeu, disfarçando a voz.
— Sou o bicho Folharal.
— Está bem. Podes beber.
Mais que depressa, a raposa desceu a
pequena rampa do bebedouro, meteu-se na
água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de
cima, vendo aquela sofreguidão no beber de
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animal que trazia sede de vários dias,
desconfiou e murmurou:
— Quanto bebes, Folharal!
Mas a água derretia o mel e as folhas
iam-se despregando. Quando a raposa se fartou,
caíra a última. Então, a onça a reconheceu e,
com um urro de triunfo, saltou ferozmente
sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado
no escuro e a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas.

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, só não se aplicaria à
raposa a característica:
a) astuta.
b) ingênua.
c) sagaz.
d) ladina.
e) ardilosa.
QUESTÃO 2
Qual lição pode-se extrair desse texto?
a) ninguém, por mais que tente e se esforce,
pode prever o seu futuro.
b) sem muita luta e muito trabalho, nada se
consegue na vida.
c) o mais forte sempre vence.
d) Melhor só que mal acompanhado.
e) Com sabedoria você consegue alcançar seus
objetivos.
QUESTÃO 3
No contexto, o termo embuste pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
a) raiva
b) crime
c) chateação
d) emboscada
e) deselegância
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “A
onça e a raposa”, analise as afirmativas a seguir.

Marque a alternativa que indica o motivo da
concordância do sujeito com o verbo nessa
oração: O enxame não atacou a raposa.

I. O gênero textual em questão é uma fábula
pertencente à tipologia narrativa.
II. A tipologia e o gênero textual se definem
igualmente.
III. O gênero textual fábula em questão é
pertencente à tipologia descritiva.
IV. São características que definem a fábula: os
animais que falam e uma linguagem erudita.
V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a
fábula busca transmitir alguma lição moral
humana.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I e V
c) III e V
d) I, II, IV
e) I, II, V

a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras
precedidos de artigo no plural, o verbo fica no
plural.
b) Sujeito representado por um substantivo
coletivo o verbo ficará no singular.
c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no
plural.
d) Sujeito composto depois do verbo, este
concordará com o mais próximo ou com todos,
ficando no plural.
e) Quando os núcleos do sujeito constituírem
uma gradação, o verbo fica no singular.
QUESTÃO 7
Leia a tirinha de Baby blues para responder as
questões abaixo.

QUESTÃO 5
Observe os períodos e suas respectivas análises.
Marque a que foi feita corretamente:
a) "Nunca a raposa curtira tanta sede em dias
de sua vida”. A forma verbal curtira encontra-se
no pretérito imperfeito do subjuntivo.
b) O sujeito da oração “Todos os bichos vieram
olhar a defunta.” é classificado como composto.
c) No trecho “...fazendo correr a notícia de que
tinha morrido...” pode-se afirmar que há uso da
figura de linguagem metáfora.
d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a
pontuação foi utilizada para indicar o discurso
direto e o espanto do locutor.
e) Na oração “a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas” a crase foi utilizada pois faz
referência direta a uma personagem feminina: a
raposa.

Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor
para sua mãe?
a) presenteá-la pelo dia das mães
b) mostrar seu amor
c) amenizar uma provável reclamação
d) ganhar um presente da mãe
e) achou a rosa bonita
QUESTÃO 8
Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em
relação à norma padrão é correto afirmar que:
a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois
quando se refere a termos próximos ao locutor,
deve-se usar “isto” e seus derivados.
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b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no
primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor
qual prefere usar.
c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de
forma adequada o pronome “Esta”, pois faz
referência a uma situação já passada.
d) A mãe também poderia ter utilizado o
pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo
interlocutor.
e) O uso do pronome “esse” no último
quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 10
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Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
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para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.
a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.
QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16

INFORMÁTICA
QUESTÃO 13
Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).

Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:
a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 19

QUESTÃO 17

De acordo com o ART. 104 do Código Tributário
do município de Moreilândia, não são
consideradas obras de construção civil, obras
hidráulicas e outras semelhantes:

Selecione, dentre as alternativas abaixo, a que
NÃO compõe o sistema tributário do município
de Moreilândia:
a) Imposto sobre serviço de qualquer natureza.
b) Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos".
c) Taxa de Fiscalização de Obra Particular.
d) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
e) Imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana.
QUESTÃO 18

a) Estudos de viabilidade técnica, econômica
financeira.
b) Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos
aeroportos.
c) Pavimentação em geral.
d) Escoramento e contenção de encostas
serviços congêneres.
e) Sistemas de abastecimentos de água
saneamento em geral.

e
e

e
e

Conforme disposto no Art. 353 da Lei Municipal
nº
345/2007
(Código
Tributário
de
Moreilândia/PE), enquadram-se como crimes
funcionais praticados por funcionários públicos,
exceto:

QUESTÃO 20

a) Exigir tributo que sabe ou deveria saber
indevido, ou, quando devido, emprega na
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei
não autoriza.
b) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante a administração fazendária,
valendo-se da qualidade de funcionário público.
c) Exigir, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes e iniciar seu exercício, mas
em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar
promessa de tal vantagem, para deixar de lançar
ou cobrar tributo, ou cobrá-los parcialmente.
d) Extraviar livro fiscal, processo fiscal ou
qualquer documento, de que tenha a guarda em
razão da função; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total
ou parcialmente, acarretando pagamento
indevido ou inexato de tributo;
e) Tendo conhecimento de irregularidades que
impliquem sanções penais, deixar de aplicar ou
comunicar o procedimento cabível.

a) O licenciamento para início da construção
será válido pelo prazo de 1 (um) ano.
b) É permitida a ocupação de via pública com
material de construção, desde que autorizado
por escrito pela autoridade competente.
c) Qualquer obra sem alvará de construção
estará sujeita a embargo, multa de 5% (cinco
por cento) do salário mínimo vigente na região
ou demolição.
d) Qualquer construção somente poderá ser
iniciada no perímetro urbano, após aprovação
do projeto e concessão do Alvará de Construção
pela Prefeitura, e sob responsabilidade de
profissional habilitado.
e) O prazo máximo para o Executivo concluir a
análise do projeto, aprovando-o ou emitindo ao
proprietário comunicação por escrito relativa às
normas infringidas e aos erros técnicos
cometidos, é de 30 (trinta) dias, contados da
data de seu protocolo.

Quanto ao disposto no Código de Obras da
prefeitura de Moreilândia, selecione a
alternativa INCORRETA:

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que indica documento
necessário à obtenção de Habite-se:
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a) Cópia atualizada do título de propriedade do
imóvel - matrícula atualizada do Cartório de
Registro de Imóveis
b) Levantamento planialtimétrico do terreno,
em escala compatível com a área.
c) Planta de implantação da construção,
devidamente cotada, na escala mínima de 1:200
d) Cópia do Alvará de Construção
correspondente.
e) Cópia da taxa municipal para licenciamento
de construção.
QUESTÃO 22
A Lei Complementar Municipal Nº 550/2020
(Código de Obras de Moreilândia/PE) estabelece
condições gerais relativas às construções. São
exigências do referido normativo, exceto:
a) As circulações de utilização privativa em
unidade comercial ou residencial terão largura
mínima de 90cm (noventa centímetros).
b) As escadas para uso coletivo terão largura
mínima de 1,20m (um metro e vinte
centímetros).
c) Para as construções residenciais a taxa de
ocupação não poderá exceder a 80% (oitenta
por cento).
d) Por critérios econômicos, é permitida a
ligação de rede de esgoto na rede pluvial.
e) As cozinhas terão a área mínima de 6,00m²
(seis metros quadrados).
QUESTÃO 23
Assinale a opção correta em relação aos
afastamentos das construções dentro do
perímetro urbano do município:
a) No caso de construções para fins industriais,
o afastamento mínimo deve ser de 5,00m (cinco
metros) da construção até o passeio, sendo
permitido
neste
espaço,
pátio
de
estabelecimento.
b) A passagem lateral dos prédios comerciais
nunca será inferior a 2,00 (dois) metros.
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c) No caso de passagem para atendimento de
mais de três estabelecimentos comerciais, a
largura mínima será de 5,00 (cinco) metros.
d) O afastamento mínimo das divisas laterais
das construções para fins industriais deverá ser
de 4,00 (quatro) metros.
e) Todas as opções estão incorretas.
QUESTÃO 24
A Lei Municipal nº 516/2018 define o Código de
Postura do município de Moreilândia. De acordo
com o referido normativo, se constitui uma
forma de licenciamento municipal, exceto:
a) Alvará de permissão de uso.
b) Alvará de autorização de uso.
c) Alvará de localização e funcionamento.
d) Licença Ambiental.
e) Concessão de uso.
QUESTÃO 25
Selecione a alternativa correta em relação ao
Código de Posturas do município de
Moreilândia, relativos a obra na propriedade e
sua interferência em logradouros públicos:
a) É obrigatória a instalação de tapume com
altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta
centímetros).
b) A instalação de barracão de obra sujeita-se a
processo prévio de licenciamento, sendo de 2
(dois) anos o prazo máximo de vigência do
documento do respectivo licenciamento.
c) O barracão de obra será instalado a pelo
menos 2,50m (dois metros e cinquenta
centímetros) de altura em relação ao passeio,
admitida a colocação de pontalete de
sustentação na faixa de mobiliário urbano.
d) A utilização das vias públicas para a colocação
de caçambas metálicas destinadas à deposição e
ao transporte de entulhos e outros inservíveis
prescinde de autorização outorgada pela
Prefeitura.
e) A descarga de material de construção será
feita no canteiro da respectiva obra, admitindose, excepcionalmente, o uso do logradouro
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público para tal fim, tolerando-se prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
finalização da descarga, para total remoção.

c) 1 - Fase; 2 - Neutro; 3 - Terra ; e 4 - Retorno.
d) 1 - Neutro; 2 - Retorno; 3 - Terra ; e 4 - Fase.
e) 1 - Fase; 2 - Neutro; 3 - Retorno ; e 4 - Terra.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Identifique a alternativa que não indica
condicionantes antrópicos (provocados pelo
homem) que contribuem com a ocorrência de:

Dos diversos materiais que são utilizados na
execução de obras, selecione aquele que pode
ser considerado perecível:

a) Remoção de cobertura vegetal.
b) Execução de cortes com alturas e inclinações
dentro dos limites tecnicamente seguros.
c) Lançamento de lixo nos taludes e encostas.
d) Retirado de solo superficial, deflagrando
processos erosivos.
e) Vazamento nas redes de água e esgoto.

a) Areia.
b) Brita.
c) Madeira
d) Cimento.
e) Ferro.

QUESTÃO 27

O componente das instalações de Esgoto
Sanitário que interliga o ramal de esgoto de um
ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de
ventilação a fim de dar escape aos gases
provenientes da rede interna da edificação é:

De acordo com o Método do IP do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), indique quais são
os graus de probabilidade de ocorrência de um
processo potencialmente danoso:
a) R1 - Baixo ou sem risco; e R2 - Médio Risco ;
R3 - Risco Alto; e R4 - Muito alto risco.
b) R1 - Baixo ou médio risco; e R2 - Alto risco.
c) R1- Baixo ou sem risco; e R2 - Médio ou Alto
risco.; R3 - Muito alto risco
d) R1- Sem risco; e R2 - Baixo risco; R3 - Médio
risco; R4- Alto risco.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
QUESTÃO 28
Ao analisar um projeto elétrico de uma
edificação, o fiscal de obras de deparou com os
símbolos abaixo:

a) 1 - Neutro; 2 - Fase; 3 - Terra ; e 4 - Retorno.
b) 1 - Retorno; 2 - Terra; 3 - Fase ; e 4 - Neutro.
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QUESTÃO 30

a) Barrilete.
b) Tubo de ventilação.
c) Caixa de Gordura
d) Válvula de Descarga.
e) Tubo de Queda.
QUESTÃO 31
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 Dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e
tem por objetivo, Dentre os princípios citados
no seu Artº 2 constam, exceto:
a) Planejamento e fiscalização do uso dos
recursos ambientais.
b) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar.
c) Aplicação de sanções ao poluidor, pessoa
física ou jurídica.
d) Controle e zoneamento das atividades
potencial ou efetivamente poluidoras.
e) Educação ambiental a todos os níveis de
ensino.
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QUESTÃO 32
Assinale a alternativa incorreta em relação ao
patrimônio histórico nacional:
a) Constitui o patrimônio histórico e artístico
nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis
existentes no país.
b) Obras de origem estrangeira integram o
patrimônio histórico e artístico nacional.
c) O tombamento dos bens pertencentes à
União, aos Estados e aos Municípios e pode ser
realizado de forma compulsória.
d) No caso de extravio ou furto de qualquer
objeto tombado, o respectivo proprietário
deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro
do prazo de cinco dias, sob pena de multa de
dez por cento sobre o valor da coisa.
e) O tombamento definitivo dos bens de
propriedade particular será, por iniciativa do
órgão competente do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
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