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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS DO AGRESTE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº 002/2020

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100
De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature Climate Change, quase metade
das praias do mundo pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for tomada para limitar as
emissões de gases de efeito estufa. Segundo a pesquisa, mais de um terço (37%) delas corre o risco de
deixar de existir até 2100.
As mudanças climáticas estão contribuindo para o aumento do nível do mar, o que, por sua vez, cobre
as areias da costa. Além da perda de ecossistemas valiosos, as implicações socioeconômicas podem ser
graves, especialmente em comunidades mais pobres e dependentes do turismo, onde as praias são a
principal atração.
Os pesquisadores, ligados a universidades de diversos países da Europa, analisaram imagens
de satélite que mostram mudanças na linha costeira de todo o mundo entre 1984 e 2016. Eles descobriram
que um quarto das praias do planeta sofre uma erosão de 0,5 metro por ano, o que significa mais de 28 mil
km² de terra indo para o mar.
Além disso, eles descobriram que o nível do mar está subindo a um ritmo de cerca de 0,1 mm por
ano. De acordo com o site The Conversation, 60% das praias da Gâmbia e Guiné-Bissau, na África, podem
ser perdidas; a Austrália deverá perder quase 12 mil km de costa arenosa, e em estados insulares como
Kiribati, Ilhas Marshall e Tuvalu a perda pode chegar a 300 metros de terra – o que, em alguns desses casos,
pode ser catastrófico.
O estudo também destaca o Brasil, em especial praias dos estados Pará, Maranhão, Piauí e Ceará.
De acordo com a pesquisa, nessas regiões do país a erosão acontece a um ritmo intenso, provavelmente por
causa da exploração de terras no interior desses estados. Com isso, os rios da região levam grandes
quantidades de sedimentos em direção ao mar, o que contribui para o aumento do nível do oceano.
O mesmo acontece no resto do mundo. A pesquisa estima que o aumento do nível do mar em 0,8
metro pode tomar 17 mil km² de terra e forçar até 5,3 milhões de pessoas a migrar, com um custo associado
de US$ 300 milhões a US $ 1 bilhão em todo o planeta. Somente na África, até 40 mil pessoas podem ser
forçadas a deixarem seus lares devido à perda de terra a cada ano.
Segundo os autores do artigo no The Conversation, por mais que a elevação do nível do mar seja
inevitável, há possíveis soluções, como o reabastecimento das praias mais ameaçadas jogando areia sobre
elas. Até 2100, isso poderia reduzir a perda de terras em 14%, além de diminuir o número de pessoas forçadas
a migrar em até 68%.
Os especialistas ponderam, no entanto, que essa medida também pode gerar problemas ecológicos,
e deve ser feita de forma cuidadosa e estratégica. De um jeito ou de outro, salvar as praias do planeta está
nas nossas mãos.
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 06 mar. 2020

01. O texto, de forma preponderante, objetiva

A) descrever a situação preocupante do desaparecimento de praias em algumas regiões do litoral
brasileiro.
B) divulgar o resultado de um estudo sobre o risco de desaparecimento de parte das praias do planeta.
C) criticar a solução de reabastecimento com areia como forma de amenizar a ameaça de
desaparecimento das praias.
D) apresentar soluções ecologicamente sustentáveis para conter o risco de desaparecimento das praias.
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As questões 2, 3 e 4 referem-se ao último parágrafo do texto.
02. Há, nesse trecho,
Os especialistas ponderam, no entanto, que essa medida também pode gerar problemas ecológicos, e
deve ser feita de forma cuidadosa e estratégica. De um jeito ou de outro, salvar as praias do planeta está
nas nossas mãos.
A) citação indireta, em que o autor não reproduz as palavras exatas da fonte citada e faz uso de verbo
de dizer.
B) citação indireta, em que o autor reproduz as palavras exatas da fonte citada e não faz uso de verbo
de dizer.
C) citação direta, em que o autor reproduz as palavras exatas da fonte citada e faz uso de verbo de dizer.
D) citação direta, em que o autor não reproduz as palavras exatas da fonte citada e não faz uso de verbo
de dizer.

03. Sobre os elementos linguístico em destaque, é correto afirmar:
A) o primeiro faz interligação entre períodos, por acréscimo, e o segundo faz interligação entre
parágrafos por retomada de informações.
B) ambos fazem interligação entre períodos: o primeiro por retomada e o segundo por acréscimo de
informações.
C) o primeiro faz interligação entre parágrafos, por retomada, e o segundo faz interligação entre períodos
por acréscimo de informações.
D) ambos fazem interligação com o parágrafo anterior: o primeiro por acréscimo e o segundo por
retomada de informações.

04. A palavra “ponderam”, nesse contexto linguístico, apresenta sentido equivalente a
A) afirmam.
B) discordam.
C) avaliam.
D) divulgam.

05. Considere o trecho:
[...] por mais que a elevação do nível do mar seja inevitável, há possíveis soluções[...]
Nesse trecho, há
A) duas orações, em que a segunda é subordinada à primeira em uma relação condicional.
B) tão somente uma oração e o trecho em destaque denota uma circunstância de concessão.
C) tão somente uma oração e o trecho em destaque denota uma circunstância de condição.
D) duas orações, em que a primeira é subordinada à segunda em uma relação concessiva.
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06. No trecho a seguir:
[...] especialmente em comunidades mais pobres e dependentes do turismo, onde as praias são a
principal atração.
A palavra em destaque está empregada com função de
A) pronome e tem como referente um lugar.
B) pronome e traduz uma ideia de posse.
C) conjunção e pode ser substituída por “em que”.
D) conjunção e pode ser substituída por “aonde”.

07. Considere o trecho:
[...] quase metade das praias do mundo pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for
tomada para limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Outra possibilidade de pontuação para esse trecho, considerando-se as relações sintático-semânticas da
língua portuguesa é:
A) [...] quase metade das praias do mundo pode desaparecer, até o final do século se nenhuma ação for
tomada para limitar as emissões de gases de efeito estufa.
B) [...] quase metade das praias do mundo pode desaparecer, até o final do século, se nenhuma ação
for tomada para limitar as emissões de gases de efeito estufa.
C) [...] quase metade das praias do mundo, pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for
tomada para limitar as emissões de gases de efeito estufa.
D) [...] quase metade das praias do mundo pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for
tomada para limitar, as emissões de gases de efeito estufa.

08. No período o verbo em destaque está flexionado no singular porque
Segundo a pesquisa, mais de um terço (37%) delas corre o risco de deixar de existir até 2100.

A) é uma possibilidade de concordância quando se usa a expressão “mais de um”.
B) se trata da concordância com o sujeito simples “a pesquisa”.
C) é uma possibilidade de concordância quando o verbo é antecedido por pronome.
D) se trata do caso de ocorrência do sujeito indeterminado.

09. No sexto parágrafo, a ideia central
A) encontra-se explícita no último período.
B) está implícita e precisa ser abstraída.
C) encontra-se explícita no primeiro período
D) está diluída e precisa ser reconstituída.
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10. Considere o trecho:
Os pesquisadores, ligados a universidades de diversos países da Europa, analisaram imagens
de satélite que mostram mudanças na linha costeira de todo o mundo entre 1984 e 2016. Eles
descobriram que um quarto das praias do planeta sofre uma erosão de 0,5 metro por ano, o que
significa mais de 28 mil km² de terra indo para o mar.
As formas verbais em destaque
A) estão flexionadas no pretérito perfeito e encadeiam-se estabelecendo uma relação de anterioridade
e posterioridade entre as ações, o que é um traço da sequência narrativa.
B) estão flexionadas no pretérito perfeito e encadeiam-se estabelecendo uma relação de simultaneidade
entre as ações, o que é um traço da sequência narrativa.
C) estão flexionadas no pretérito imperfeito e encadeiam-se estabelecendo uma relação de anterioridade
e posterioridade entre as ações, o que é um traço da sequência descritiva.
D) estão flexionadas no pretérito imperfeito e encadeiam-se estabelecendo uma relação de
simultaneidade entre as ações, o que é um traço da sequência descritiva.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO
11. Em épocas de guerra civil ou pandemias, as pessoas são impedidas de saírem de casa; porém é
necessário continuar o trabalho de servir à população do município. Nesse cenário, é possível que se
trabalhe de casa, em planilhas do Microsoft Excel, utilizando a Internet e de forma simultânea com outros
servidores da prefeitura, por meio do
A) Microsoft Docs.
B) Google Docs.
C) Microsoft Office 365.
D) Google Office 365.

12. No teletrabalho, além do uso de ferramentas online de edição de textos, planilhas e apresentações, é
interessante que haja uma comunicação clara e eficaz. Uma das formas disso se tornar possível é através
de vídeoconferências. Uma solução usada pela Microsoft tanto para troca de mensagens quanto para
videochamadas é o
A) Skype.
B) Dropbox.
C) Onedrive.
D) Zoom.

13. No Microsoft Word (em portugês do Brasil), é possível dar destaque a uma palavra ou texto pondo-o em
negrito. No teclado, as teclas que servem de atalho para deixar o texto em negrito, após selecionado,
são
A) Ctrl + I.
B) Ctrl + S.
C) Ctrl + D.
D) Ctrl + N.

14. Uma das formas de compartilhar arquivos no Windows 10 é por meio do mapeamento de unidades de
rede. É interessante mapear uma unidade de rede para acessá-la no Explorador de Arquivos do Windows
sem precisar procurá-la ou digitar seu endereço de rede todas as vezes. No processo de mapeamento,
há uma opção para que o mapeamento da unidade de rede seja conectado sempre que o usuário entrar
no computador. Para isso, deve-se marcar a caixa de seleção
A) Reconectar-se ao ligar.
B) Fazer login automático.
C) Reconectar-se na entrada.
D) Conexão instantânea.

15. Uma dica para uma boa apresentação de slides é colocar a data e o número da página na parte inferior
de cada slide. No LibreOffice Impress6.1, isso é possível por meio do caminho
A) formatar >data e página.
B) inserir > cabeçalho e rodapé.
C) exibir >número da página e data.
D) slide >data e rodapé.
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16. Para que um computador use a Internet e esteja conectado na rede do trabalho, é necessário ter
configurado, no sistema operacional, o endereço IP. No conceito de redes de computadores, a sigla IP
significa, em portugês,
A) protocolo de endereço.
B) protocolo de interconexão.
C) protocolo de internet.
D) protocolo de interação.

17. Há um tipo de navegação, no Mozilla Firefox 74, que limpa o histórico de pesquisa e navegação quando
o usuário sai do aplicativo ou fecha todas as abas e janelas. Apesar de não tornar o usuário anônimo para
sites e para o provedor de serviços de internet, isso facilita manter o que o usuário faz online privativo
para outras pessoas que usam o computador. Esse tipo de navegação é a
A) privativa.
B) oculta.
C) anônima.
D) sem Rastros.

18. Com o Documento Google, você pode escrever, editar e colaborar onde estiver; porém é necessário ter
uma conta de e-mail com domínio
A) Hotmail.com.
B) GBing.com.
C) Outlook.com.
D) Gmail.com.

19. No Google, é possível refinar pesquisas, na Web, usando símbolos ou palavras para tornar os resultados
mais precisos. O símbolo colocado, antes de uma palavra, para pesquisar em mídias sociais é
A) @
B) :
C) ( )
D) --

20. O Firewall, proteção de rede na Segurança do Windows 10, permite exibir o status do Windows Defender
Firewall e ver a quais redes seu dispositivo está conectado. Você pode ativar ou desativar o Windows
Defender Firewall e acessar opções avançadas para as redes
A) de domínio, de navegação e públicas.
B) de domínio, de navegação e distribuídas.
C) de domínio, privadas e públicas.
D) de ação, de navegação e públicas.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – ELETRICISTA – NÍVEL MÉDIO
21. Para o circuito de corrente contínua a seguir, alimentado por uma fonte de 120VCC e com três resistores,
R1, R2 e R3, associados em série,

E = 120V

R1

V1 = ?

R2

V2 = 50V

R3

V3 = 60V

O valor de V1 sobre o resistor R1 é
A) 15V.
B) 10V.
C) 20V.
D) 25V.

22. Uma das vantagens de se utilizar a corrente alternada é a facilidade em mudar sua tensão elétrica. O
aparelho responsável por elevar ou abaixar a tensão elétrica das redes que operam com a corrente
alternada é chamado de
A) alternador.
B) gerador.
C) transformador.
D) capacitor.

23. Os circuitos elétricos podem ser em série, em paralelo e misto. O circuito de iluminação de uma residência
é um circuito em que as lâmpadas são ligadas em paralelo, portanto,
A) a corrente que passa em cada lâmpada é a mesma, independentemente da potência dessa lâmpada.
B) no circuito em paralelo dessas lâmapadas, se uma lâmpada queimar, as outras, mesmo sem estarem
queimadas, não acenderão.
C) a tensão em cada lâmpada é a mesma independente da potência dessa lâmpada.
D) se colcada mais uma lâmpada, nesse circuito em paralelo, haverá diminuição da corrente total do
circuito.

24. Uma torradeira tem potência nominal de 900 watts quando alimentada por uma rede monofásica de 220
volts. A corrente nominal que circula nessa torradeira é
A) 5,09 Ampere.
B) 10,01 Ampere.
C) 12,01 Ampere.
D) 4,09 Ampere.
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25. Admita que um multímetro, com a chave seletora na posição de voltímetro CC, apresente o valor de 12,0V
quando conectado aos terminais de um resistor de 3,0 ohms e associado em série com outros resistores.
Admita, também, que esse circuito é alimentado por uma fonte de corrente contínua de100V. Se fosse
colocado um amperímetro para medir a corrente total desse circuito, a corrente lida seria de

A) 6,0A.
B) 8,0A.
C) 4,0 A.
D) 10,0A.

26. No esquema apresentado a seguir, temos o circuito de força e comando de uma partida direta de um
motor de indução trifásico. Neste esquema, temos e1, e2, e3 e e4 como dispositivos de proteção do circuito.
C1, o contator, B0, botoeira que desliga, e B1, botoeira que liga, são os dispositivos de comando. Tem-se,
também, duas lâmpadas de sinalização, L1 (lâmapada 1) e L2 (lâmpada 2).
R
S
T

e1

e2

e3

e5
95

e4
1

3

5
C1

2

4

6

1

3

5

B0

1
2

3
B1

2

4

6

97
98

96

e4

13
C1
14

4

A
C1

M1
B

L2

L1
N

CIRCUITO DE FORÇA E COMANDO COM CONTATORES

Analisando o esquema, as lâmpadas L1 e L2 sinalizam, respectivamente,
A) sobrecarga e motor ligado.
B) motor ligado e sobrecarga.
C) sobrecarga e motor desligado.
D) motor desligado e sobrecarga.
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27. Os motores de indução trifásicos, na partida, têm uma elevação considerável da corrente, podendo chegar
a 7 vezes o valor da corrente nominal. Então, em motores com potência considerável (normalmente acima
de 7,5CV) são necessários alguns métodos pra minimizar esse pico de corrente. Umas das formas
utilizada para conter esse pico é o que chamamos de Chave de Partida Estrela-triângulo, cujo circuito de
força é apresentado a seguir.

No circuito de comando dessa Chave, é utilizado um relé temporizado. A função desse relé é temporizar
A) a mudança da ligação de Delta para Estrela.
B) a mudança da ligação de Estrela para Delta.
C) o tempo que o motor deverá permanecer ligado.
D) o tempo que o relé térmico espera para desarmar o circuito.
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28. Em instalações industriais, há sempre uma preocupação com os valores baixos do fator de potência
(cosφ), que é uma relação entre potência aparente (S), ativa (P) e potência reativa (Q) e, por
consequência, energia ativa e reativa, de acordo com o triângulo de potência mostrado a seguir.

Para uma boa performance do circuito, essse fator de potência deve ser próximo de 1 (cosφ=1). De acordo
com o que foi citado, se, numa determinada instalação elétrica indústrial, for observado um fator de
potência de 0,7 (cosφ=0,7), isso indica que apenas
A) 70% da potência reativa corresponde à potência útil.
B) 30% da potência aparente corresponde à potência útil.
C) 30% da potência reativa corresponde à potência útil.
D) 70% da potência aparente corresponde à potência útil.

29. A NBR 5410/04 estabelece as seções mínimas dos condutores, em mm 2, numa instalação elétrica
residencial. Essas seções dependem do que se vai colocar nesta instalação: iluminação, tomada de uso
geral (TUG) ou tomada de uso específico (TUE). Respeitando essa norma, a seção transversal mínima
de um condutor de cobre, para circuitos de iluminação, para circuitos de tomadas de uso geral (TUG) e
para tomadas de uso específico (TUE) é, respectivamente,
A) 1,5mm2, 2,5 mm2 e 2,5 mm2.
B) 2,5 mm2, 2,5 mm2 e 1,5mm2.
C) 2,5 mm2, 1,5mm2 e 2,5 mm2.
D) 1,5 mm2, 2,5 mm2 e1,5mm2.

30. Na figura que segue, estão representados, segundo a norma 5410/04 da ABNT, condutores dentro de um
duto.

Segundo essa norma, as representações do condutor (a), do condutor (b) e do condutor (c) são
respectivamente,
A) condutor neutro, condutor fase e condutor retorno.
B) condutor retorno, condutor neutro e condutor fase.
C) condutor fase, condutor neutro e condutor retorno.
D) condutor fase, condutor retorno e condutor neutro.
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