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01. (CONCURSO JARDIM/2022)
O que nada nos diz
O técnico me diz que a obsolescência programada dos
equipamentos eletrônicos passou de 10 para 5 anos.
Foi cortada pelo meio. 10 anos pareceram excessivos.
Não para o usuário, é claro. Para o mercado.

E o que fazemos depois de 5 anos com equipamentos
que foram caríssimos e que já não servem para coisa
alguma? Jogamos fora. Nada podemos aproveitar
além dos dados que contêm e que, eles também, cor-
rem o risco de sumir. Nos monturos, nos depósitos de
e-lixo, serão eventualmente despedaçados, arrancadas
suas pobres tripas, derretida sua fiação para a obtenção
de metal e a produção de fumaças tóxicas. E os cacos
restantes durarão muito mais que 10 anos.

Meu ferro de passar roupa quebrou. Mandei conser-
tar, custou metade do preço de um ferro novo. "Eu
não mandava - disse minha funcionária doméstica -
Paga a metade agora, daqui a uns meses enguiça outra
vez, vai ter que comprar um novo."O conceito de apro-
veitamento como um dever social inexiste para ela.
Não só para ela. Cada vez mais, a única norma válida
é jogar fora o que enguiça e comprar um produto novo.

Assisti pela TV à palestra de Leandro Karnal no
Café Filosófico. Era sobre vaidade, mas o historia-
dor deteve-se sobre este nosso momento de descarte.
O amigo que já não parece tão interessante, o ves-
tido que saiu de moda, a relação um pouquinho gasta
jogam-se fora, substituem-se por outras mais novas,
momentaneamente mais vibrantes. Com isso, nada se
aprofunda, a vida torna-se uma grande onda a surfar.

Penso nos objetos. Desejar alguma coisa era bom, no
tempo em que o desejo não era atropelado por rápidas
mudanças de moda e, consequentemente, de desejo.
Passar várias vezes diante da vitrine, examinar detida-
mente, procurar em nossa vida o exato lugar daquele
objeto, contar e recontar o dinheiro, eram formas de
dar progressiva concretude ao desejo e de valorizar o
objeto, antes mesmo de possuí-lo.

Depois, nossa alegria com a posse de coisa tão lon-
gamente escolhida imantava o objeto, como se lhe
deitássemos em cima camadas invisíveis de bem que-
rer, transferindo para o objeto a nossa satisfação. Era
isso que o fazia nosso e o diferenciava de outros por
que passávamos ou que pertenciam a outras pessoas.
Uma relação se estabelecia entre nós e os objetos que
compunham nosso cotidiano.

Mas aquilo que não deve durar, que breve acabará no
lixo, não merece nenhum investimento, muito menos
qualquer tipo de transferência sentimental que lhe dê
vida e o torne parte de nós. O que não seguirá caminho
conosco serve apenas para nos servir. E quando que-
bra ou enguiça ou passa de moda não é sentimento de
perda o que sentimos, mas uma quase alegria na previ-
são do novo objeto que compraremos para substituí-lo.

Louvamos esse sentimento chamando-o desapego.
Mas não pareceria tão belo se lhe déssemos seu verda-
deiro nome: desamor. Desapego não é jogar fora o que
já não usamos, é viver com menos, deixar de comprar
aquilo que pouco usaremos. Desapego está ligado a
uma vida mais frugal, menos ostentatória, justamente
aquela que em tempos de grifes ninguém quer. Já de-
samor é usar sem gratidão, como se tudo nos fosse
devido, gastar e substituir objetos anódinos porque é
nosso direito, nosso quase dever de consumidores.

Perdemos, com isso, o diálogo com os objetos. A
caixinha que havia sido da avó, o cabo da nossa faca
favorita, a caneta cuja pena cedia à nossa caligrafia
conversavam conosco coisas do passado e do presente,
que só a nós diziam respeito. Os objetos descartáveis
que compramos sem refletir e que jogamos fora sem
mágoa nada têm a nos dizer. E o cotidiano abre lacu-
nas de solidão. (COLASANTI, Marina. Nov. de 2015)

Pelos comentários feitos pela voz narrativa, pode-se
concluir corretamente que a crônica:

A) Lembra-nos dos processos evolutivos do comporta-
mento e consumo humano e deixa bem elucidativa a
questão das vantagens da vida moderna;

B) Leva-nos a reflexão sobre a importância do trabalho
como única forma de atender às nossas exigências
que, a cada momento, modificam-se e ampliam-se, tor-
nando a vida mais simples e fácil.
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C) Mostra-nos as mudanças ocorridas na vida contempo-
rânea, onde descartar pessoas e objetos acarretam iso-
lamentos e lacunas intransponíveis e destina o homem
ao vazio e à aridez de emoções;

D) Exemplifica a vantagem do despego. A vida moderna
não comporta desperdiço de tempo com coisas fúteis;

E) Alerta da importância de se pensar no ser humano para
além dos sentimentalismos e apegos desnecessários. A
vantagem de comprar sempre o novo.

02. (CONCURSO JARDIM/2022) O texto de Marina
Colasanti é denominado "crônica". A crônica de
caracteriza pela linguagem simples e que retrata os
aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques
de humor ou ironia. O cronista busca inspiração
para os seus textos nos acontecimentos recentes ou
em situações banais do cotidiano e convida o leitor a
olhar para o mundo como ele. Sobre as informações
dadas, "o que nada nos diz" apresenta, EXCETO:

A) A vida útil dos objetos e coisa diminuiu consideravel-
mente;

B) O ferro de passar roupa deixar de funcionar é um fato
raro nas casas de família;

C) As relações do ser humano com tudo que se encontra
ao seu redor é passageira e totalmente descartável;

D) A concretude e significado das coisas se estabelece
com o tempo empreendido para sua aquisição.

E) A relação afetuosa estabelecida entre pessoas e coisas
contribui na construção de solidez e pertencimento.

03. (CONCURSO JARDIM/2022) Marque a opção em
que a palavra destacada está incorretamente apli-
cada:

A) A gente não se apega ao cheiro de ambientes
fragrantes.

B) O consumismo infligiu circunstâncias de desamor ao
homem.

C) A modernidade nos acostumou ao cumprimento do
consumismo.

D) Nos acostumamos à cessão da lei de consumo.

E) Jogamos tudo fora, mas poderíamos doar para entida-
des beneficientes.

04. (CONCURSO JARDIM/2022) Observe o frag-
mento a seguir e depois marque a opção em que
todas as palavras estão acentuadas pela mesma re-
gra da palavra destacada:

Mas aquilo que não deve durar, que breve acabará no
lixo, não merece nenhum investimento, muito menos
qualquer tipo de transferência sentimental que lhe dê
vida e o torne parte de nós.

A) Êxodo; álbum; caráter

B) Sulfúrica; provém; lápis;

C) Amável; filólogo; último;

D) Álbuns; grátis; anuência.

E) Bíceps; ínterim; dócil

05. (CONCURSO JARDIM/2022) Estabeleça a relação
entre os termos destacados da oração, em seguida
marque a opção CORRETA:

I. Assisti pela TV à palestra de Leandro Karnal.

II. Meu ferro de passar roupa quebrou.

III. O desejo não era atropelado por rápidas mudanças.

IV. Perdemos, com isso, o diálogo com os objetos.

V. E o cotidiano abre lacunas de solidão.

VI. Mas não pareceria tão belo.

( ) objeto direto

( ) sujeito simples

( ) objeto indireto

( ) verbo de ligação

( ) pred. do sujeito

( ) compl. Nominal

A) II; III; IV; VI; V; I

B) I; II; III; IV; V; VI

C) IV; II; I; VI; III; V

D) V; II; III; I; IV; VI

E) III; I; II; VI; V; IV
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MATEMÁTICA

06. (CONCURSO JARDIM/2022) Uma pessoa deseja
ter em sua conta R$ 7.000, 00 daqui a 6 meses. Para
conseguir esse objetivo, a mesma decidiu investir
em uma criptomoeda, cujo rendimento é de 150%
a.a. Quanto ela deve investir hoje para alcançar seu
objetivo, supondo que o regime de capitalização é o
de juros simples?

A) R$ 6.000, 00

B) R$ 5.000, 00

C) R$ 2.000, 00

D) R$ 4.000, 00

E) R$ 3.000, 00

07. (CONCURSO JARDIM/2022) Considere a função
f(x) = log5(x

2+x− 1). O domínio da função f(x)
é:

A) Domf =

{
x ∈ R;

−1−
√
5

2
< x <

−1 +
√
5

2

}

B) Domf =

{
x ∈ R; x <

−1−
√
5

2
ou x >

−1 +
√
5

2

}

C) Domf =

{
x ∈ R; x ≤ −1−

√
5

2

}

D) Domf =

{
x ∈ R; x ≥ −1 +

√
5

2

}

E) Domf =

{
x ∈ R; x ̸= −1−

√
5

2
e x ̸= −1 +

√
5

2

}

08. (CONCURSO JARDIM/2022) Seja f(x) = 2x2 −
3x+m uma função quadrática. Determine o valor
de m pra que o gráfico de f(x) intersecte o eixo X
em um único ponto.

A) m <
9

8

B) m = −9

8

C) m =
3

4

D) m = −3

4

E) m =
9

8

09. (CONCURSO JARDIM/2022) Em um grupo de 7
homens e 6 mulheres, de quantas formas podemos
escolher três casais(cada casal formado por um ho-
mem e uma mulher), para dançar simultaneamente
em um baile?

A) 4.200

B) 700

C) 6.300

D) 800

E) 2.800

10. (CONCURSO JARDIM/2022) Seja f(x) = ax + b
uma função afim. Assinale a alternativa INCOR-
RETA.

A) Se a > 0, então f(x) é uma função crescente.

B) Se a < 0, então f(x) é uma função decrescente.

C) O gráfico de f(x) intersecta o eixo dos X em x =
b

a
.

D) O gráfico de f(x) intersecta o eixo dos Y em y = b.

E) O gráfico de f(x) é uma reta que passa pela origem se
b = 0.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. (CONCURSO JARDIM/2022) A relação homem
natureza ou humanidade natureza tem experimen-
tado severos desgastes no século XXI, os processos
de degradação ambiental são notáveis. Sobre a de-
gradação ambiental marque a alternativa que a ca-
racteriza.

A) Caracteriza-se pelas alterações nas condições naturais
que comprometem o uso de recursos como solo, água,
fauna e flora e ainda reduz a qualidade de vida das pes-
soas.

B) Caracteriza-se pelo reflorestamento da vegetação na-
tiva, pela ausência de queimadas e desmatamento.
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C) Caracteriza-se pela proteção do solo e sua cobertura
vegetal, impedindo à erosão e protegendo os cursos de
água.

D) Caracteriza-se pela proteção as terras indígenas e qui-
lombolas que possuem outros modos de produzir e se
relacionar com a natureza.

E) Caracteriza-se pela qualidade ambiental e manutenção
da vida, da sociedade atual e futura.

12. (CONCURSO JARDIM/2022) No ano de 2021 a
Lei 11.340, de 2006 completa 15 anos, e foi criada
para enfrentar atos de violência física, sexual, psi-
cológica, patrimonial ou moral contra as mulhe-
res. A lei é considerada uma das mais avançadas
do mundo. Assinale a opção correta sobre o nome
popular da referida lei.

A) Lei Joana Maranhão;

B) Lei Leila Diniz;

C) Lei Maria da Penha;

D) Lei do Feminicídio;

E) Lei contra a violência doméstica;

13. (CONCURSO JARDIM/2022) A ética faz com que
as atitudes dos homens e das mulheres não se dêem
apenas por tradição, educação ou hábito, mas prin-
cipalmente por convicção e inteligência, ou seja, a
ética é teórica e reflexiva e se apresenta a partir de
princípios. Assinale a alternativa que contém prin-
cípios éticos:

A) Temporais, Imorais, Práticos;

B) Permanentes, Universais, Normais;

C) Práticos, Teóricos, Pessoais;

D) Culturais, Amorais, Atitudinais;

E) Sociais, Imorais, Práticos;

14. (CONCURSO JARDIM/2022) A região do Cariri
cearense é marcada por uma forte tradição cultu-
ral e religiosa. Juazeiro do Norte se destaca pela
devoção popular ao padre Cícero que atrai milha-
res de romeiros anualmente para o pagamento de
promessas e homenagens ao padre. Sobre os pon-
tos de devoção mais frequentados pelos romeiros é
correto afirmar:

A) O museu de Luiz Gonzaga situada em Exu - PE;

B) A igreja de Santo Antônio, localizada em Barbalha;

C) O pontal da Santa Cruz, em Santana do Cariri;

D) A estátua do padre Cícero situada na colina do Horto;

E) A Casa Grande, em Nova Olinda.

15. (CONCURSO JARDIM/2022) O município de Jar-
dim se destaca no cenário cultural do Cariri ce-
arense através das festividades da Semana Santa.
Assinale a alternativa que contempla o nome dessa
festa:

A) A festa dos Reis Magos;

B) A festa do Natal;

C) As festas de São João e São Pedro;

D) A festa dos namorados.

E) A festa dos Caretas;

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

16. (CONCURSO JARDIM/2022) Considerando o Mi-
crosoft Windows 10, assinale a alternativa corres-
pondente ao aplicativo padrão para abrir arquivos
com extensão TXT.

A) MS Write;

B) MS Word;

C) Notepad;

D) MS Excel;

E) Typer.

17. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual a extensão uti-
lizada nos arquivos de Modelo do WPS Write, exe-
cutado em sistema operacional Windows 10?

A) WPM;

B) WPW;
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C) DOTX;

D) WPT;

E) XLS.

18. (CONCURSO JARDIM/2022) No Microsoft Word,
Versão 2016, executado sob sistema operacional
Windows 10, ao clicar em Iniciar Mala Direta, na
guia Correspondências, quais as três primeiras op-
ções que são exibidas (de cima para baixo)?

A) Cartas, etiquetas e envelopes;

B) Etiquetas, cartas e mensagens de Email;

C) Cartas, mensagens de Email e envelopes;

D) Envelopes, cartas e mensagens de Email;

E) Etiquetas, envelopes e cartas.

19. (CONCURSO JARDIM/2022) A figura abaixo
foi extraída de uma planilha do Microsoft Ex-
cel 2016, executado no Windows 10, analise-
a e assinale a alternativa que apresenta a
fórmula capaz de substituir a expressão in-
serida na célula F3 sem alterar o resultado.

A) =SOMA(B3:E3)/4

B) =B3+C3+D3+E3/4

C) =B3+C3+D3+E3/3;

D) =B3+C3+D3+E3/2;

E) =(B3+C3)+(D3+E3)/4.

20. (CONCURSO JARDIM/2022) Que resultado é ob-
tido quando o usuário pressiona a tecla F12 no Mi-
crosoft Word, versão 2016, executado no Windows
10?

A) É exibido a tela de ajuda do programa;

B) É exibida a caixa de diálogo "Salvar Como";

C) É exibida a caixa de busca de palavras;

D) O programa informa a quantidade de palavras totais do
documento ou do texto selecionado;

E) A orientação do documento é alterada.

DIREITO ADMINISTRATIVO

21. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo as normas de direito ad-
ministrativo podemos afirmar que multa adminis-
trativa é:

A) é toda imposição pecuniária a que se sujeita o admi-
nistrado a título de compensação do dano presumido
da infração.

B) é o ato pelo qual a administração veda alguém a prática
dos atos sujeitos ao dano presumido da infração.

C) é o ato sumário da administração pela qual apura o
dano presumido da infração.

D) é a intervenção da administração pública nos bens do
administrado.

E) é toda imposição pecuniária que visa atender aos inte-
resses da administração pública.

22. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo as normas de direito ad-
ministrativo podemos afirmar que interdição admi-
nistrativa de atividade é:

A) é toda imposição pecuniária a que se sujeita o admi-
nistrado a título de compensação do dano presumido
da infração.

B) é o ato pelo qual a administração veda alguém a prática
dos atos sujeitos ao seu controle ou que incidam sobre
seus bens.

C) é o ato sumário da administração pela qual apura o
dano presumido da infração.

D) é a intervenção da administração pública nos bens do
administrado.
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E) é toda imposição pecuniária que visa atender aos inte-
resses da administração pública.

23. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo a doutrina pacífica a ad-
ministração pública revogação é o ato que:

A) a administração pública pode dentro do poder discrici-
onário invalidar seus próprios atos.

B) a administração pública pode dentro do poder de polí-
cia invalidar seus próprios atos

C) é a supressão de um ato administrativo legítimo e efi-
caz, realizado pela própria administração.

D) a administração pública em face da importunidade
pode invalidar seus próprios atos.

E) é a supressão de um ato administrativo ilegítimo e ine-
ficaz, realizado pela própria administração.

24. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA, Segundo as normas de direito ad-
ministrativo a anulação dos atos administrativos
consistem em:

A) a administração pública pode dentro do poder discrici-
onário invalidar seus próprios atos ou o poder judiciá-
rio.

B) a administração pública pode dentro do poder de polí-
cia invalidar seus próprios atos ou o poder judiciário.

C) é a declaração de invalidade de um ato administrativo
ilegítimo ou ilegal, feita pelo própria administração ou
pelo poder judiciário.

D) a administração pública em face da importunidade
pode invalidar seus próprios atos ou o poder judiciá-
rio.

E) é a supressão de um ato administrativo ilegítimo e ine-
ficaz, realizado pela própria administração ou pelo po-
der judiciário.

25. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo as normas de direito ad-
ministrativo o dever de eficiência consiste em:

A) ter para o agente público o significado de dever para
com a comunidade para com os indivíduos.

B) corresponde ao dever de boa administração.

C) elemento necessário á legitimidade de seus atos.

D) administrar correspondente ao desempenho de um
mandato de zelo e conservação de bens.

E) sentido de que quem o detém está sempre na obrigação
de exercitá-lo.

REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR DE JARDIM

26. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998), com
relação aos adicionais de insalubridade, periculosi-
dade ou atividades penosas:

A) o direito o adicional de insalubridade ou periculosi-
dade não cessa com a eliminação das condições ou dos
riscos que deram causa à sua concessão.

B) são inacumuláveis os adicionais de insalubridade, pe-
riculosidade ou atividades penosas.

C) a designação de locais penosos, insalubres ou perigo-
sos dar-se-á por decreto.

D) é dispensado o controle da atividade dos servidores em
exercício ou operação em locais considerados insalu-
bres, perigosos ou penosos..

E) o servidor que trabalhe com habitualidade em local in-
salubre não faz jus a um adicional sobre o vencimento
do cargo efetivo.

27. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998). Com
relação a seguridade conceder-se-á ao servidor li-
cença nos seguintes casos:

A) somente para o serviço militar, atividade política e fun-
ção de confiança.

B) somente para licença prêmio, função de confiança e
serviço militar.
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C) somente para o serviço militar, atividade política e li-
cença prêmio.

D) somente para o serviço militar, atividade política e fun-
ção de confiança.

E) somente para o serviço militar, função de confiança ati-
vidade eleitoral.

28. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998.
Consideram-se penalidades disciplinares:

A) advertência, suspensão, demissão, cassação de aposen-
tadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em co-
missão e destituição de função comissionada.

B) advertência, admoestação, demissão, cassação de apo-
sentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em
comissão e destituição de função comissionada

C) readaptação.

D) advertência, suspensão, demissão, cassação de férias
ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão
e destituição de função comissionada

E) advertência, suspensão, demissão, cassação de licença-
prêmio ou disponibilidade, destituição do cargo em co-
missão e destituição de função comissionada.

29. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998). Com
relação a ação disciplinar contra servidor público
esta prescreverá em:

A) em seis anos, quanto às infrações puníveis com de-
missão ou destituição de cargo em comissão; em dois
anos, quanto a suspensão em cento e oitenta dias
quanto à advertência.

B) em cinco anos, quanto às infrações puníveis com de-
missão ou destituição de cargo em comissão; em dois
anos, quanto a suspensão em cento e oitenta dias
quanto à advertência.

C) em cinco anos, quanto às infrações puníveis com de-
missão ou destituição de cargo em comissão; em três
anos, quanto a suspensão em cento e oitenta dias
quanto à advertência

D) em seis anos, quanto às infrações puníveis com de-
missão ou destituição de cargo em comissão; em dois
anos, quanto a suspensão em cento e vinte dias quanto
à advertência transferência.

E) em quatro, quanto às infrações puníveis com demissão
ou destituição de cargo em comissão; em dois anos,
quanto a suspensão em cento e oitenta dias quanto à
advertência.

30. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998). O pro-
cesso disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

A) denúncia, ato que constituir a comissão, inquérito ad-
ministrativo, que compreende instrução, defesa e rela-
tório e julgamento.

B) representação, ato que constituir a comissão, inquérito
administrativo, que compreende instrução, defesa e re-
latório e julgamento.

C) instauração, ato que constituir a comissão, inquérito
administrativo, que compreende instrução, defesa e re-
latório e julgamento.

D) queixa, ato que constituir a comissão, inquérito admi-
nistrativo, que compreende instrução, defesa e relató-
rio e julgamento.

E) representação, ato que constituir a comissão, denúncia
administrativa, que compreende instrução, defesa e re-
latório e julgamento.
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