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CARGO
AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDIOS

CONCURSO PÚBLICO

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA
1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o
CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o Fiscal.
4. Este Caderno de Provas contém 40(quarenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 40.
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

C

B

D

E

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma
alternativa assinalada.
12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início.
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
.........................................................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I para as questões de 1 a 9.
Número de denúncias de violência contra a
mulher aumenta mais de 100% no isolamento
social, na PB
O número de denúncias de violência contra a mulher
aumentou 105,6% no primeiro mês de isolamento
social, na Paraíba, com relação ao mês anterior. O
período analisado pelo aplicativo SOS Mulher PB é
de 21 de fevereiro a 21 de março e de 21 de março a
21 de abril. No primeiro mês de análise foram 142
denúncias, saltando rapidamente, no mês de
isolamento social, para 292 denúncias.
Os dados são do aplicativo SOS Mulher PB, que é
independente e foi criado pelo professor e
empresário Fábio César, com reconhecimento do
Governo Federal.
De acordo com a promotora da violência doméstica
em João Pessoa, Dulcerita Alves, que conversou com
o G1 sobre os dados, as estatísticas refletem o
isolamento social. "Imagina você se isolar com o
inimigo? Os ânimos se acirram, o estresse aumenta,
ainda mais se o inimigo consome álcool ou tem outro
vício. Tudo isso junto aumenta com certeza a
violência", ressalta a promotora. "Pode acreditar que
são muito mais (casos). Eu tenho certeza da
subnotificação, porque as mulheres acham que os
serviços pararam", completa.
O maior aumento registrado entre o mês anterior e o
mês de isolamento social ocorreu em casos de
violência moral que, segundo cartilha da ONU,
acontece quando as mulheres são vítimas de ofensas,
calúnias, xingamentos, difamações e injúrias;
quando são humilhadas publicamente ou até mesmo
acusadas de um crime que não cometeram.
No mês de isolamento social foram 21 denúncias,
enquanto que no mês anterior 8 mulheres realizaram
as denúncias. O aumento percentual registrado,
portanto, ultrapassou os 162%.

O segundo maior aumento é o da violência
psicológica, saindo de 57 denúncia entre fevereiro e
março, para 137 denúncias nos trinta dias de
isolamento social, provocando um aumento de 132%
no número total de denúncias.
A violência psicológica se trata de ofensas
disfarçadas de brincadeiras, humilhações, críticas
sobre tudo o que as mulheres fazem. Ou quando
tentam controlar a forma de vestir, comer, pensar ou
se expressar. Quando vigiam as mulheres, ameaçam,
chantageiam e as isolam dos amigos e familiares.
O aplicativo também registra denúncias de violência
física, sexual e patrimonial. A violência física sofreu
um aumento de 53,3% durante o isolamento social,
enquanto que a violência sexual aumentou 54,5% e a
violência patrimonial sofreu um aumento superior a
97%.
O aplicativo SOS Mulher PB está disponível para
celulares com sistemas operacionais Android e IOS e
tem diversos recursos, como a denúncia via telefone
pelo 180, por formulário e e-mail. As informações
são enviadas diretamente para o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos, que fica
encarregado de providenciar as investigações.
Dulcerita alerta que a mulher precisa entender que
está isolada, mas não está só. Os órgãos de apoio
continuam funcionando e, além disso, os canais não
presenciais de ajuda também são essenciais, como o
Disque 180.
Fonte: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia

1. A finalidade desse gênero textual é:
A. Defender o uso do aplicativo SOS Mulher PB,
criado pelo professor e empresário Fábio César e
com reconhecimento do Governo Federal, no
combate à violência contra a mulher.
B. Classificar os tipos de violência contra a mulher
como: moral, psicológica, física, sexual e
patrimonial.
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C. Convencer o leitor de que o isolamento social
contribuiu para o aumento da violência contra a
mulher durante a pandemia.
D. Informar sobre o aumento de denúncias de
violência contra a mulher nos primeiros meses de
isolamento social.
E. Explicar às pessoas como utilizar as tecnologias
do aplicativo SOS Mulher PB, Disque 180,
formulário e e-mail em prol do enfrentamento da
violência contra a mulher.
2. De acordo com o texto, julgue como
VERDADEIRA (V) ou FALSA (F), as seguintes
afirmações.
( ) O isolamento social revelou ainda mais as
vulnerabilidades das mulheres em relação
à violência doméstica no estado da
Paraíba.
( ) O aumento de incidência de violência
contra a mulher é uma das causas
relevantes do isolamento social vivido
durante a pandemia do Coronavírus.
( ) O fato de se isolar com o inimigo favoreceu
a elevação da violência sexual contra a
mulher, de modo que esse tipo de
violência ocupa o terceiro lugar na análise
dos dados do aplicativo SOS Mulher PB.
( )Em tempo de isolamento social, os canais
de proteção a mulheres de forma remota, a
exemplo do aplicativo SOS Mulher PB,
realizam as investigações dos casos
denunciados.
A sequência CORRETA é:
A. V, F, V, F.
B. F, V, F, V.
C. V, F, F, F.
D. F, F, F, V.
E. V, V, V, F.
3. Considerando o texto, analise os itens a seguir.
I. No intuito de mitigar a violência doméstica,
o aplicativo SOS Mulher PB funciona com
um mecanismo de comunicação e de
fortalecimento da rede de atendimento à
mulher.

II. Na Paraíba, análise de dados do aplicativo
SOS Mulher PB aponta que a violência
patrimonial fica em último lugar,
considerando as ocorrências registradas.
III. Apesar da extensão do apoio às mulheres
pelo aplicativo SOS Mulher PB, a promotora
revela preocupação com ocorrências
subnotificadas.
IV. As orientações de isolamento social e o
acesso à internet e celulares com sistemas
operacionais Android e IOS constituem
obstáculos para comunicação e atendimento
a mulheres vítimas de violência.
São VERDADEIROS apenas os itens:
A. I e IV.
B. II, III e IV.
C. I, II e III.
D. II e IV.
E. I e III.
4. No trecho: “Os ânimos se acirram, o estresse
aumenta, ainda mais se o inimigo consome
álcool ou tem outro vício”, analise as assertivas
abaixo e coloque (V) para VERDADEIRO e (F)
para FALSO.
( ) “acirram” e “aumenta” são verbos
flexionados em um tempo passado, cujas
ações foram concluídas.
( )Quanto à regência, “acirram” e “aumenta”
são verbos intransitivos.
( )Quanto à regência, “consome” e “tem” são
verbos transitivos diretos, regidos sem
preposição.
( )Quanto à concordância verbal, “consome” e
“tem” concordam com o sujeito “o inimigo”.
A sequência CORRETA é:
A. V, F, F, V.
B. F, V, V, V.
C. V, F, V, F.
D. F, V, F, V.
E. F, F, V, F.
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5. Em: “Quando vigiam as mulheres, ameaçam,
chantageiam e as isolam dos amigos e familiares”,
a presença de “as” articula uma relação de coesão
textual feita por mecanismo de:

D. Conjunção subordinativa integrante, pronome
relativo, conjunção coordenativa explicativa.
E. Partícula relativo, conjunção subordinativa
integrante, conjunção coordenativa aditiva.

A. Referenciação.
B. Paráfrase.
C. Substituição.
D. Paralelismo.
E. Repetição.

9. “Eu tenho certeza da subnotificação, porque as
mulheres acham que os serviços pararam",
completa.”
Pode-se afirmar que todas as alternativas estão
corretas, EXCETO:

6. No enunciado: “(...) quando as mulheres são
vítimas de ofensas, calúnias, xingamentos,
difamações e injúrias”, as vírgulas separam:
A. Aposto enumerativo.
B. Termos orações intercaladas.
C. Termos de uma enumeração com idêntica função
sintática.
D. Orações subordinadas adjetivas explicativas.
E. Orações coordenadas assindéticas.

A. “subnotificação” é sinônimo de uma informação
ou comunicação formal de forma deficiente ou
incompleta.
B. “porque” estabelece a relação de conclusão.
C. “que” é conjunção integrante.
D. “da subnotificação” complemento nominal.
E. “completa” é verbo de elocução.
Texto II para a questão 10.

7. O número de denúncias de violência contra a
mulher aumentou 105,6% no primeiro mês de
isolamento social, na Paraíba, com relação ao mês
anterior.
As palavras destacadas estabelecem relações de
sentido no trecho. Se elas fossem retiradas,
provocariam um problema de:
A. Concordância nominal.
B. Emprego da linguagem informal.
C. Variação linguística.
D. Fonética.
E. Coesão textual.
8. “Dulcerita alerta que a mulher precisa entender
que está isolada, mas não está só”.
As
palavras
RESPECTIVAMENTE:

destacadas

são

A. Conjunção subordinativa integrante, conjunção
subordinativa integrante, conjunção coordenativa
adversativa.
B. Pronome relativo, pronome relativo, conjunção
coordenativa conclusiva.
C. Conjunção coordenativa explicativa, pronome
relativo, conjunção coordenativa adversativa.

10. Observando o enunciado: “As mulheres adoram
sapatos de bico fino”, pode-se afirmar que a
figura de linguagem presente é:
A. Pleonasmo.
B. Catacrese.
C. Hipérbato.
D. Paradoxo.
E. Paronomásia.
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre os dados históricos do município de
Passagem-PB,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
A. Os principais habitantes da região onde se
encontra o município de Passagem, foram os
índios “Pegas e Panatis”.
B. No ano de 1884 chegou ao local o Sr. Dionísio
Camilo de Melo, que construiu casas residenciais
e se dedicou à atividade de mineração.
C. Inicialmente a região foi denominado de “Cruz”.
D. Com decorrer dos tempos, dado o progresso da
localidade, foi criado o distrito, pertencente ao
município de Patos, com o topônimo de
“Passagem”.
E. A origem do nome “Passagem”, deveu-se ao rio
da Farinha, cruzar a estrada usada pelos tropeiros.
12. Conhecida por ser a primeira praia oficializada
como naturista do Nordeste, também se classifica
com uma das praias mais belas da Paraíba.
Localizada no Conde, Litoral Sul do estado, a
praia é destino de muitos turistas amantes da
tranquilidade e visual encantador. A praia
também possui um coqueiro que nasceu em uma
pedra localizada dentro do mar, e se tornou uma
das atrações do local, principalmente para quem
gosta de fotografar.
(https://g1.globo.com/pb)

O texto faz referência à praia de:
A. Pitimbu.
B. Coqueirinho.
C. Praia do Amor.
D. Tabatinga.
E. Tambaba.
13. A comunidade quilombola Caiana dos
Crioulos, em Alagoa Grande e Matinhas, cidades
pertencentes à Região Metropolitana de Campina
Grande, receberam na quinta-feira (29) a posse
dos sítios em que já estavam instaladas. A
informação foi divulgada nesta quinta-feira (6). A
entrega da posse dos sítios pertence ao programa
da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SNPIR) do Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH).
(https://g1.globo.com/pb)

Assinale a opção que o nome da comunidade
quilombola não corresponde corretamente a do
município paraibano:
A. Lagoa Rasa e de Curralinho/Jatobá no município
de Catolé do Rocha.
B. Serra do Talhado no município de Santa Luzia.
C. Trigueiros no município de Pombal.
D. Grilo no município de Riachão do Bacamarte.
E. Paratibe no município de João Pessoa.
14. O lançamento da Campanha Natal Sem Fome
2020 acontece neste domingo (18), às 14h, no
Parque Solon de Lucena, em João Pessoa.
Segundo a Ação da Cidadania, que realiza as
arrecadações, a abertura será simbólica, sem
atrações e sem aglomerações, por conta da
pandemia de Covid-19. As arrecadações terão
início no dia 16 de novembro e se encerram em 24
de dezembro.
(https://g1.globo.com/pb)

Sobre a Campanha Natal sem Fome, assinale a
opção INCORRETA.
A. O projeto "Natal sem Fome" foi idealizado pelo
sociólogo Betinho.
B. O "Natal Sem Fome" percorreu todo o país e
ajudou milhares de pessoas necessitadas da
Paraíba. O trabalho de arrecadação ocorria o ano
inteiro e tudo era entregue até o Natal.
C. Na paraíba, a campanha era organizada por Assis
Nóbrega.
D. O organizador da Campanha Natal sem Fome na
Paraíba, Assis Nóbrega, morreu repentinamente
vítima de acidente automobilístico, aos 60 anos,
em João Pessoa.
E. Agora, quem coordena a campanha na Paraíba é a
filha de Assis Nóbrega, Livianne Nóbrega.
15. A tecnologia dos vídeos falsos evolui em uma
velocidade muito maior que a lei – o que impede
a criação de uma única norma que os regule.
Dessa forma, assim como boa parte dos
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especialistas, defende que mais de uma medida
deve ser tomada em relação os deepfakes. “O
ideal seria que os países criassem organizações
que digam o que é aceitável e o que deve ser
proibido.” (https://super.abril.com.br)
Julgue as assertivas a respeito dos ‘deepfakes’ em
VERDADEIRA (V) ou FALSA(F).
( )Os deepfakes nada mais são do que vídeos
criados a partir de inteligência artificial e que
reproduzem a aparência, as expressões e até
a voz de alguém do mundo real.
( )Há o temor de que os deepfakes sejam
utilizados para encenar declarações absurdas
de políticos e influenciar em processos
eleitorais.
( )O Facebook anunciou em janeiro deste ano,
provavelmente de olho nas eleições
presidenciais dos EUA, que estará na lista de
conteúdos banidos da plataforma, junto com
nudez e discurso de ódio.
( )Os vídeos falsos, então, possuem uma série
de maus usos: eles podem humilhar,
chantagear ou difamar alguém, atacar
organizações, incitar violência política,
cancelar acordos diplomáticos e até fraudar
eleições.
A sequência CORRETA é:
A. V, V, V, V.
B. F, V, F, V.
C. V, V, F, F.
D. F, F, V, V.
E. V, F, V, F.
16. Marcado para acontecer neste sábado (31), em
Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 12
será especial para os fãs de Anderson Silva e das
artes marciais mistas como um todo. Isso porque,
a lenda do MMA poderá fazer sua luta de
despedida do Ultimate e até mesmo de sua
carreira, dependendo dos seus próximos planos.
(https://extra.globo.com)

São informações corretas sobre o brasileiro
Anderson Silva, EXCETO:

A. Um dos maiores lutadores de MMA da história,
Anderson Silva volta ao octógono neste sábado,
dia 31 de outubro, para enfrentar o americano
Uriah Hall.
B. Aos 45 anos, o ex-campeão peso-médio foi o
maior detentor do cinturão na história da divisão
defendendo-o por sete anos seguidos.
C. O "Spider" já possui uma trajetória de 30 anos no
MMA e compete no MMA profissionalmente
desde 1990.
D. Acumula 34 vitórias, dez derrotas e um ‘No
Contest’ (luta sem resultado) em seu cartel.
E. O brasileiro foi campeão e soberano no pesomédio do Ultimate entre 2006 e 2013, com dez
defesas de cinturão seguidas, um recorde absoluto
na categoria.
17.Fernanda Montenegro chega aos 90 anos cheia de
histórias, de bem com a vida, com trabalhos
memoráveis em seus mais de 70 anos de carreira e
muitos motivos para comemorar nesta quarta-feira,
16/10. A atriz recebeu várias homenagens pela data
tão especial.
(https://gshow.globo.com)

Assinale o que NÃO CONDIZ com marcos na
carreira da atriz Fernanda Montenegro:
A. ‘Guerra dos sexos’ 1983 - foi um marco das
novelas das 19h. Fernanda dividiu o
protagonismo com Paulo Autran, vivendo um
casal de primos divididos entre amor e ódio e
unidos por uma herança milionária. Charlô, a
personagem, era feminista e desafiava a ordem da
época.
B. 'Central do Brasil' – 1998- O filme mais
prestigiado do Brasil, que lhe premiou com o
Oscar de Melhor atriz por seu trabalho como a
personagem Dora. Narra a jornada da professora
aposentada Dora e do seu filho mais novo, o
menino Josué, na cidade grande.
C. ‘Doce de Mãe’ 2012 - Começou como um
especial de fim de ano, virou série e rendeu um
Emmy de melhor atriz para Fernanda. Ela
interpretou Dona Picucha, uma viúva que começa
a se atrapalhar com pequenas coisas da vida e
decide morar em um asilo.
D. 'O amor nos tempos de cólera' – 2007- Um filme
do diretor Mike Newell, baseado no romance de
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Gabriel García Márquez, com Javier Bardem e
Benjamin Bratt e filmado na Colômbia. No filme,
a brasileira foi Tránsito Ariza e brilhou mesmo em
inglês.
E. 'O Auto da Compadecida' – 2000 - A comédia de
sucesso de Guel Arraes estrelada por Matheus
Nachtergaele e Selton Mello tem uma
participação super especial da atriz: ela é ninguém
menos que Nossa Senhora, a própria
Compadecida.
18. Em outubro, a Fiocruz e o Instituto de Pesquisa
Infantil Murdoch da Austrália irão iniciar testes,
em profissionais da área de saúde, com a vacina
BCG (usada para prevenir a tuberculose), a fim de
verificar a proteção do imunizante também contra
a Covid-19. O estudo, que inicialmente seria
realizado apenas em Mato Grosso Sul, vai ser
expandido para o estado do Rio de Janeiro.
https://portal.fiocruz.br)

Sobre as pesquisas com a vacina BCG, assinale a
opção INCORRETA.
A. Coordenada no Brasil pelos pesquisadores da
Fiocruz Julio Croda e Margareth Dalcolmo, a
pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep).
B. Serão vacinados cerca de três mil profissionais da
área saúde no país que não tenham tido Covid-19.
O estudo será financiado pela Fundação Gates.
C. Além do Brasil, a Austrália, a Espanha e o Reino
Unido fazem parte da pesquisa através da
Universidade de Melbourne, com o apoio da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
D. Os pesquisadores australianos se basearam em
estudos já existentes que mostram que a vacina
BCG é eficiente contra outras infecções
respiratórias virais.
E. Há comprovação de que a BCG pode ser eficaz
contra a Covid-19 e já se sabe também por quanto
tempo ela mantém o organismo imune contra
outras doenças respiratórias.
19. No dia das eleições, é preciso ficar atento a
algumas regras ou proibições eleitorais que
devem ser cumpridas por todos os eleitores.
(https://www.tre-to.jus.br)

Segundo a legislação eleitoral, o que NÃO se
pode fazer no dia da eleição:
A. Demonstrar a sua preferência por um candidato
ou partido com o uso de bandeiras, broches
(bottons) ou adesivos de forma silenciosa e
individual.
B. Usar camisa e boné se forem feitos pelo eleitor,
evitando concentração de pessoas com camisas,
bonés ou outros tipos de publicidade de um
candidato ou partido.
C. Fazer a fiscalização do candidato, partido ou
coligação durante a votação na seção eleitoral.
D. Realizar debates na televisão e no rádio ou
transmissão de propaganda eleitoral.
E. Levar uma “cola” com os números dos candidatos
para a urna de votação.
20. O aumento dos focos de queimada na Amazônia
gerou uma enorme repercussão nos noticiários
brasileiro e internacional, além de provocar uma
onda de protestos ao redor do mundo. A
motivação para fazer queimada na Amazônia é de
cunho econômico. Geralmente, são agricultores
que utilizam o fogo para preparar a terra para
cultivo ou criadores de animais que recorrem às
queimadas para fazer pastos.
(https://ambscience.com)

São exemplos de impactos ambientais provocados
pelo aumento da queimada na Amazônia,
EXCETO:
A. Conservação de espécies nativas que podem ser
usadas para produção de remédios e produtos
retirados de espécies de plantas nativas
encontradas somente na floresta amazônica.
B. A diminuição dos nutrientes do solo pode tornálo improdutivo.
C. comprometimento da vida de diversas espécies de
fauna e flora, o que pode causar um desequilíbrio
na cadeia alimentar deste local.
D. A intensa liberação de dióxido de carbono da
atmosfera pode agravar dois fenômenos: efeito
estufa e aquecimento global.
E. O aumento de monóxido de carbono no ar pode
causar problemas e doenças respiratórias para a
população.
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INFORMÁTICA

AÇÃO

SIGNIFICADO
Pressione e solte o botão do mouse
I. Clique
rapidamente. Um clique pode ser feito com o
botão direito ou esquerdo
II. Clique
Pressione e solte o botão do mouse duas
Duplo
vezes rapidamente
Pressione o botão do mouse enquanto se
III. Arrastar
movimenta
Deslize o mouse até que seu ponteiro esteja
IV. Apontar
sobre o item escolhido.

21.
Sobre os componentes de um computador, o
Disco rígido é:
Assinale a alternativa CORRETA:
A. Um depósito permanente e de grande capacidade,
que guarda informações como programas e
documentos.
B. Um software básico que permite ao usuário
interfacear com o computador.
C. É uma conexão rápida usada pela placa gráfica
para fazer a interface com o computador.
D. É uma área de armazenamento dos dados
frequentemente usados em memória RAM,
extremamente rápida, conectada diretamente à
CPU.
E. É um tipo permanente de armazenamento de
memória usado pelo computador para dados
importantes que não mudam.
22. O sistema Operacional é o “elo de ligação” entre
a máquina e os Programas/periféricos/Usuário
cujas funções principais são:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Lê e interpreta entradas do teclado; envia dados a
um disco, impressora ou outro dispositivo de
saída (impressora).
B. Manter compiladores, editores e outros
programas do sistema em locais de memória
distintos.
C. Executar tarefas básicas de um sistema.
D. Trabalhar a informação gerada durante a operação
do computador, processando cada função
acionada.
E. Copiar,
mover,
renomear,
etc.,gerencia
programas; gerencia a memória.
23. Para mover o mouse, deslize-o sobre uma
superfície plana na direção que você deseja ir e o
ponteiro simplesmente se moverá na mesma
direção e sentido.
Sobre a ação e o significado na função do mouse,
analise os itens a seguir:

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, III, IV, apenas.
II, III, IV, apenas.
I, II, III, apenas.
III, IV, apenas.
I, II, III, IV.

24. “É um tipo de Software comum, chamado também
de Software de produtividade”.
O conceito acima refere-se à:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Software orientado para tarefas.
Software provedor de aplicativos(ASP).
Software licença local.
Software licenciamento.
Software domínio público.

25.

Os atalhos correspondem à digitação de teclas
combinadas que executam determinada função no
navegador.
Sobre a ação e os atalhos do Internet Explorer, analise
os itens a seguir e assinale a alternativa INCORRETA:
AÇÃO

ATALHO DE TECLADO

I. Abrir uma nova guia
II. Abrir uma nova janela
de Navegação
InPrivate
III. Imprimir a página
atual
IV. Atualizar a página
V. Exibir downloads

Ctrl + T

Estão CORRETAS:

Ctrl + Shift + P
Ctrl + P
F4
Ctrl + J

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

A. I, III, IV, V, apenas.
B. II, III, V, apenas.
C. I, II, III, IV, V, apenas.
D. I, II, III, V, apenas.
E. I, II, IV, V, apenas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. A Caatinga representa 10% do território
brasileiro. Uma de suas principais características
são suas plantas que se adaptaram à falta de água
do ambiente.
A sobrevivência das plantas da Caatinga é sua
resistência em períodos de seca, visto que elas
armazenam água em seus troncos e folhas.
A Caatinga brasileira abrange os estados do:
A. Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraíba,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Norte de
Minas Gerais.
B. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Distrito Federal, Pernambuco, Sergipe, Alagoas,
Bahia e Norte de Minas Gerais.
C. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Espírito
Santo.
D. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Norte de
Minas Gerais.
E. Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Norte de
Minas Gerais.
27. A Mata dos Cocais é considerada uma “mata de
transição” e está localizada:

observar uma sequência de organismos servindo
de alimento para outros. Essa transferência
sempre se inicia por um produtor e finaliza-se em
um decompositor, sendo essa transferência
unidirecional.
As cadeias alimentares são compostas por
organismos que podem ser enquadrados dentro
de três categorias:
I. Produtores.
II. Consumidores.
III. Decompositores.
Está(ão) CORRETA(S):
A. I, III, apenas.
B. II, III, apenas.
C. I, apenas.
D. I, II, apenas.
E. I, II, III.
29. A poluição da água é resultado das alterações de
sua qualidade e que a tornam imprópria para o
consumo e prejudicial aos organismos vivos que
nela habitam. Como as suas propriedades são
alteradas, a água poluída traz prejuízos ao
ambiente natural e ao homem. As principais
fontes de poluição da água são as atividades
agrícolas, domésticas e industriais.
São Tipos de poluição da água:
I.
II.
III.
IV.

Poluição sedimentar.
Poluição biológica,
Poluição térmica.
Poluição química.

A. Entre as florestas úmidas da Amazônia e a
Caatinga.
B. Estende-se do Rio Grande do Norte até o Rio
Grande do Sul.
C. Na região central do Brasil.
D. No Oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
E. Entre os estados de Paraíba e Pernambuco.

Estão CORRETAS:
A. III, IV.
B. I, II, IV.
C. I, II, III, IV.
D. I, II, III.
E. II, III, IV.

28. A cadeia alimentar, também chamada de
cadeia trófica, pode
ser
definida
como
uma sequência linear da transferência de matéria
e energia em um ecossistema, na qual é possível

30. É um dos poluentes do ar mais perigosos,
acontece a partir da impureza nos combustíveis
fósseis, proveniente principalmente de atividades,
como queima de diesel nos veículos pesados,

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

carvão e petróleo em usinas de energia ou de
fundição de cobre. Representa muitos riscos à
saúde respiratória, pois pode provocar irritação
e aumento na produção de muco, desconforto na
respiração e agravamento de problemas
cardiovasculares e respiratórios”.

carreamento de resíduos pela ação das águas de
chuva e poluição do solo e das águas subterrâneas
pela infiltração de líquidos percolados.
Estes problemas podem ser eliminados em um
aterro pela adoção das seguintes medidas de
proteção ambiental:

O conceito acima refere-se à
A. Dióxido de Carbono.
B. Tolueno ou metil benzeno (CO2).
C. Monóxido de carbono (CO).
D. Tolueno ou metil benzeno.
E. Monóxido de bicarbonato (CO3).
31. O equacionamento e a solução dos problemas
relacionados com os resíduos urbanos, em todas
as etapas do processo, da geração até a disposição
final,
estão intrinsecamente ligados
à
conscientização da população envolvida, ao seu
estágio de desenvolvimento aos hábitos, às
condições econômicas e, naturalmente, à
disponibilidade de locais e tecnologias adequadas
para tratamento e disposição final.
Para solucionar ou minimizar os problemas
resultantes da geração do lixo, será necessário que
a sociedade adote os seguintes princípios básicos,
EXCETO:
A. Minimização da geração de resíduos.
B. Minimização da reutilização e reciclagem
ambiental adequadas.
C. Seleção de processos industriais de produção de
materiais menos agressivos ao meio ambiente.
D. Adoção de formas de destinação final
ambientalmente adequadas.
E. Expansão dos serviços relacionados ao lixo para
toda a população.
32. O aterro é uma forma de disposição de resíduos
no solo que, fundamentada em critérios de
engenharia e normas operacionais específicas,
garante um confinamento seguro em termos de
poluição ambiental (e-meioambiente).
A disposição indiscriminada de resíduos no solo
pode causar poluição do ar, pela exalação de
odores, fumaça, gases tóxicos ou materiais
particulados, poluição das águas superficiais pelo
escoamento de líquidos percolados ou

I.
II.
III.
IV.

Localização adequada.
Elaboração de projeto criterioso.
Implantação de infra-estrutura de apoio.
Implantação de obras de controle da
poluição.
V. Adoção de regras operacionais específicas.

Estão CORRETAS:
A. I, II, III, IV, V.
B. II, III, IV, V.
C. II, III, IV.
D. I, II, III.
E. I, II, III, IV.
33. A incineração é considerada uma forma de
disposição final, e constitui método de tratamento
que se utiliza da decomposição térmica, com o
objetivo de tornar um resíduo menos volumoso e
menos tóxico.
Os remanescentes da incineração são constituídos
de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Gases como dióxido de carbono.
Dióxido de enxofre.
Nitrogênio.
Oxigênio.
Água.
Cinza e escórias.

Estão CORRETAS:
A. I, III, IV, V, VI.
B. I, II, III, IV, V, VI.
C. I, II, III, IV, VI.
D. III, IV, V, VI.
E. I, II, IV, V, VI.
34. Segundo o art. 3º do Estatuto da Cidades,
“Compete à União, são atribuições de interesse da
política urbana, EXCETO:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

A. Legislar sobre normas gerais de direito
urbanístico.
B. Legislar sobre normas para a cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios em relação à política urbana, tendo
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.
C. Promover, por iniciativa própria e em conjunto
com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, programas de construção de
moradias e melhoria das condições habitacionais,
de saneamento básico, das calçadas, dos passeios
públicos, do mobiliário urbano e dos demais
espaços de uso público.
D. Instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos.
E. Elaborar e executar planos nacionais e regionais
de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social.
35. Segundo o art. 37 do Estatuto da Cidades, O
EIV(estudo de impacto de vizinhança) será
executado de forma a contemplar os efeitos
positivos e negativos do empreendimento ou
atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e suas proximidades, incluindo
a análise, no mínimo, das seguintes questões,
entre outras, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Adensamento populacional.
Equipamentos urbanos comunitários.
Uso e ocupação do solo.
Valorização fundiária.
Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

36. Segundo o art. 29.da Lei Nº 9.60598, Matar,
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente, ou em desacordo com a
obtida, atribui Pena:
Assinale a alternativa CORRETA:
A. Detenção de três a seis meses, e multa.
B. Detenção de seis meses a um ano, e multa.
C. Detenção de um a dois anos, e multa.
D. Detenção de dois a três anos, e multa.
E. Detenção de três a quatro anos, e multa.

37. De acordo com o art. 6º da Lei 7.802/89, as
embalagens dos agrotóxicos e afins deverão
atender, entre outros, aos seguintes requisitos,
EXCETO:
A. Devem ser projetadas e fabricadas de forma a
impedir qualquer vazamento, evaporação, perda
ou alteração de seu conteúdo.
B. Devem ser projetadas e fabricadas de forma a
impedir qualquer vazamento, evaporação, perda
ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar
as operações de lavagem, classificação,
reutilização e reciclagem.
C. Os materiais de que forem feitas devem ser
insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou de
formar com ele combinações nocivas ou
perigosas.
D. Devem ser suficientemente resistentes em todas
as suas partes, de forma a não sofrer
enfraquecimento e a responder adequadamente às
exigências de sua normal conservação.
E. Devem ser providas de um lacre que seja
irremediavelmente destruído ao ser aberto pela
primeira vez.
38. De acordo com o Art. 1º da Lei 9.433/97, a
Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se
nos seguintes fundamentos:
I. A água é um bem de domínio público.
II. A água é um recurso natural limitado,
dotado de valor político e cultural.
III. Em situações de escassez, o uso prioritário
dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais.
IV. A gestão dos recursos hídricos deve
sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas.
V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial
para implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos
usuários e das comunidades.
Estão CORRETAS:
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A. I, II, III, IV, V, VI.
B. I, III, IV, V, VI.
C. II, III, IV, V, VI.
D. I, II, III, V, VI.
E. I, III, IV, V, VI.
39. Em situação de incêndio seja no ambiente de
trabalho ou em outras, é recomendo as seguintes
instruções, EXCETO:
A. Acionar o Corpo de Bombeiros, ligando 193.
B. Para se proteger do calor irradiado pelo fogo,
sempre que possível, mantenha molhadas as
roupas, cabelos, sapatos ou botas.
C. Não utilizar extintores até a chegada do Corpo de
Bombeiros.
D. Se não conseguir combater o incêndio, faça a
retirada de todas as pessoas do local e tente isolar
os materiais combustíveis e proteger os
equipamentos.
E. Desligue o quadro de luz.
40. A finalidade do extintor é realizar o combate
imediato e rápido em pequenos focos de incêndio.
Sendo assim, o extintor não deve ser considerado
como substituto de sistemas de extinção mais
complexos, mais sim, como equipamento
adicional.
São os tipos mais comuns de extintores, entre
outros, EXCETO:
A. Extintores de Água.
B. Extintor de Espuma Química.
C. Extintor de Gás Carbônico.
D. Extintor de Pó Químico.
E. Extintor de Gás Natural.
_____________________________

