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PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E QUESTÃO DE REDAÇÃO 

Esta prova compõe-se de 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60, e 
01 (uma) questão de redação. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07.  

TEXTO: 

Calvário infantil 

Na passagem do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil [12/06], a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) manifestou preocupação enfática com a situação de crianças brasileiras. 
Os índices de exploração baixaram, mas de forma ainda inexpressiva, e, para vexame da Bahia, aqui 
trabalham 45% das crianças que, no Nordeste, deveriam freqüentar escolas. 

A partir desse alerta, o governo brasileiro reforçou as preocupações. Em Salvador, naquela    5
data, houve o seminário “Educação: resposta certa contra o trabalho infantil”, promovido pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (DRT). Mas, como fixar meninos na escola 
e garantir-lhes o lazer fundamental à idade, se eles têm de completar o magro orçamento familiar? 

Nesse problema avulta o aspecto social. Antes, o trabalho predominava no interior, nas lavouras, 
atividades extrativas, carvoarias, na cerâmica e no artesanato. A densidade populacional sem o devido 10
acompanhamento da economia criou nas cidades, mais especificamente nas grandes regiões 
metropolitanas, hordas de crianças e adolescentes vendedores de frutas, legumes e bugigangas. Atuam 
nas feiras, nas sinaleiras, em toda parte. 

As tensões sociais geradas pelo tráfico de drogas têm crescido ultimamente com a cooptação de 
crianças por bandos criminosos. O calvário infantil não finda nisso: a prostituição, a cooptação para o 15
roubo e a pedofilia constituem outros graves riscos, sem contar os meninos e as meninas abandonados 
nas ruas, entregues ao consumo de pedras de crack. 

O coordenador da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Renato Mendes, sumariza o 
quadro de horror da seguinte forma: números absolutos de casos de exploração e percentuais 
comparados aos dados regionais e nacionais. O Nordeste é líder nos dois casos. Impõe-se a denúncia 20
aos conselhos tutelares ou, na falta destes, ao Ministério Público. São responsáveis os que aliciam 
crianças e os que se omitem ─ entre estes, governo e família. 

CALVÁRIO infantil. A Tarde, Salvador, 15 jun. 2008. Opinião, p. 3. Editorial. Com cortes. 

Questão 01 

O texto enfoca  

A) o fascínio que a rua exerce sobre o imaginário infantil. 
B) a sujeição infantil a toda sorte de abuso  para  conseguir sobreviver ao abandono da família e do governo. 
C) o empenho da Organização Internacional do Trabalho para resolver a situação das crianças brasileiras que     

trabalham. 
D) o desejo de independência levando crianças a preferir labutar nas ruas a sujeitar-se às regras de 

convivência familiar.  
E) as medidas tomadas pelo governo brasileiro para levar crianças à escola, redimensionando o aspecto social 

que o trabalho infantil abarca.  
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Questão 02 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

Na defesa de seu ponto de vista sobre o tema em análise, o editorialista 

(   ) respalda-se nas inquietações manifestas de outros enunciadores. 
(   ) anuncia as medidas governamentais no sentido de, pelo menos, minimizar o problema do trabalho infantil, 

sobretudo no Nordeste. 
(   ) explicita a causa geradora da presença de menores trabalhando nas ruas, principalmente nos grandes 

centros urbanos. 
(   ) conclama o cidadão a agir na constatação de casos que vão de encontro às leis existentes e à dignidade do 

ser humano.  
(   ) responsabiliza mais o governo do que a pobreza e a desintegração da família pela via crucis do menor 

abandonado no Brasil. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a  

A) V F V V F 
B) F V F V F 
C) V V F V V 
D) F F V V F 
E) V V V V V 

Questão 03 

Considerando-se o texto em sua totalidade ─ título e argumentos apresentados ─, pode-se afirmar que a 
erradicação do trabalho infantil passa, necessariamente, pelo respeito 

A) à criança e pela condenação dos que empregam menores de idade ao pagamento de multas pesadas. 
B) ao ser humano e pelo comprometimento do cidadão em impedir que seus filhos menores trabalhem. 
C) às leis em vigor e pela prisão dos responsáveis pelo trabalho de crianças e adolescentes. 
D) ao menor de idade e pelo incremento da política assistencialista existente no país. 
E) à Constituição e pela adoção de políticas sociais sérias. 

Questão 04 

A alternativa em que há correspondência entre o termo transcrito e o que dele se afirma é a 

A) “Os índices de exploração baixaram, mas de forma ainda inexpressiva” (linha 3) ─ O conectivo “mas”, nesse 
caso, introduz um reforço da idéia anteriormente explicitada. 

B) “Mas, como fixar meninos na escola e garantir-lhes o lazer fundamental à idade, se eles têm de completar o 
magro orçamento familiar?” (linhas 7 e 8) ─ A resposta para esse questionamento pressupõe a menção à 
presença de crise social e à ausência de cidadania.

C) “O calvário infantil não finda nisso” (linha 15) ─ A palavra “calvário”, nesse contexto, foi usada em sentido 
literal, próprio. 

D) “sem contar os meninos e as meninas abandonados nas ruas” (linhas 16 e 17) ─  A palavra de relação 
“sem”, por indicar ausência, evidencia uma exceção aos riscos anteriormente citados. 

E) “Impõe-se a denúncia aos conselhos tutelares ou, na falta destes, ao Ministério Público.” (linhas 20 e 21)  ─
O uso do verbo impor, nessa frase, sugere a defesa de ações pouco condizentes com os conceitos de 
cidadania e democracia. 

Questão 05 

No texto, o termo 

A) “A partir desse” (linha 5) indica condição. 
B) “Mas” (linha 7) dá idéia de oposição.  
C) “como” (linha 7) tem valor conjuntivo. 
D) “mais” (linha 11) expressa quantidade. 
E) “ou” (linha 21) denota inclusão. 
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Questão 06 

O termo em negrito, em “sem contar os meninos” (linha 16) e em “São responsáveis os que aliciam crianças” 
(linha 21 e 22), é, 

A) nas duas ocorrências, modificador do nome. 
B) no primeiro caso, individualizador do nome e, no segundo, sujeito de “São”. 
C) no primeiro exemplo, determinante do nome e, no segundo, complemento do verbo. 
D) na primeira ocorrência, generalizador do nome e, na segunda, especificador do nome. 
E) no primeiro fragmento, qualificador do nome e, no segundo, referente de “responsáveis”. 

Questão 07 

Sobre os recursos lingüísticos usados no texto, é correto afirmar: 

A) O termo “o seminário”, em “naquela data, houve o seminário” (linhas 5 e 6), manterá a mesma  função 
sintática, se o verbo haver for substituído por existir. 

B) A oração “e garantir-lhes o lazer fundamental à idade” (linha 8) apresenta o pronome “lhes” com valor 
possessivo. 

C) A forma verbal “Atuam”, em “Atuam nas feiras, nas sinaleiras, em toda parte.” (linhas 12 e 13), levando-se 
em consideração o contexto, pode ser citada como um dos casos de sujeito indeterminado. 

D) O adjetivo “abandonados”, em “sem contar os meninos e as meninas abandonados nas ruas” (linhas 16 e
17) está no masculino, plural, concordando com os dois nomes que o antecedem, que são de gêneros 
diferentes. 

E) A expressão “a denúncia”, em “Impõe-se a denúncia” (linha 20), completa o sentido do verbo.  

Leia o texto a seguir para responder às questões de  08 a 10. 

TEXTO:  
                                      Meninos carvoeiros 

Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
─ Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
               
Os burros são magrinhos e velhos. 5
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 
A aniagem é toda remendada. 
Os carvões caem. 
             
(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido.) 
               
─ Eh, carvoero! 10
Só mesmo estas crianças raquíticas 
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles... 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 15
─ Eh, carvoero! 

Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas animálias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados! 20

BANDEIRA, Manuel. Meninos carvoeiros. Meus poemas preferidos. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. p. 47. (Coleção 
Prestígio) 
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Questão 08 

Esses versos de Manuel Bandeira expressam 

A) a busca de significado para as adversidades da vida. 
B) o determinismo como marca registrada da existência humana. 
C) a inconsciência do ser humano em face de sua própria miséria. 
D) o inconformismo do sujeito poético diante da exploração infantil. 
E) uma sensação de impotência do sujeito poético diante do sofrimento de seus semelhantes. 

Questão 09 

A alternativa em que o termo indicado a seguir é inadequado para expressar o sentido da palavra transcrita à 
esquerda é a   

A) “tocando” (verso 4) ─ açoitando. 
B) “aniagem” (verso 7) ─ tecido grosso. 
C) “raquíticas” (verso 11) ─ franzinas. 
D) “descadeirados” (verso12) ─ estropiados. 
E) “Encarapitados” (verso 18) ─ Agarrados. 

Questão 10 

“A madrugada ingênua parece feita para eles...” (verso 13) 

Nesse verso, aparece uma figura de linguagem chamada de 

A) ironia. 
B) antítese. 
C) hipérbole. 
D) metonímia. 
E) personificação. 

MATEMÁTICA 

Questão 11   

Considere os  conjuntos 
A = {x / x é número par} 
B = {x / x é número inteiro} 
C = {x / é número ímpar} 

Nessas condições, os conjuntos ( CB ∪ ) B∩  ,  ( BA ∩ ) B∪   e   ( BA ∪ ) C∪  são iguais a 

A) A 
B) B 
C) C 
D) B – A 
E) C – A 
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Questão 12 

Considere as afirmações e identifique com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(   ) Z∈−3 27

(   ) Q∈
0

5

(   ) ( ) Z∈
−3

....333,0

(   ) Z∈
0

3

0

(   ) R∈− 64

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) F F F V V 
B) F V F V F 
C) V V F V V 
D) V F V V F 
E) V V V V V 

Questão 13  

Identifique com V as igualdades verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) 645 s  = 10 min e 45 s . 
(   ) 7,30 h   = 7 h  e 30 min. 
(   ) 45 x 10-1km + 2,5 x 103 m – 50cm = 6.999,5m. 

(   ) 64,3 hl  – 723 dl + 32,4 dal  – 7,31 l  = 6.674,39 l . 

(   ) 0,752 2
km  + 0,1 2

m  + 354dm
2 = 752.003,64 2

m .

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) F F F V V 
B) F V F V F 
C) V F F V V 
D) V F V V V 
E) V V V V V 

Questão 14 

Numa corrida de Fórmula I, o carro vencedor percorreu 270km em 1,5h.  
Logo, a velocidade média foi de 

A) 1,5km/min. 
B) 2,5km/min. 
C) 3,0km/min. 
D) 3,5km/min. 
E) 4,0km/min. 
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Questão 15 

Uma pessoa aplicou certa quantia a juros simples, pelo prazo de seis meses consecutivos,às taxas de 2% a.m., 
nos três primeiros meses, e de 3% a.m., nos últimos três meses.  

A taxa média dessa aplicação foi 

A) 2,0%a.m. 
B) 2,5%a.m. 
C) 2,75%a.m. 
D) 3,0%a.m. 
E) 3,5%a.m. 

Questão 16  

Um objeto custa, hoje, R$2 000,00.Se esse preço for reajustado, nos próximos dois meses, em 5% no primeiro e 
6% no segundo, conforme o critério de juros compostos, o objeto passará a custar 

A) R$ 2 200,00 
B) R$ 2 226,00 
C) R$ 2 250,00 
D) R$ 2 300,00 
E) R$ 2 350,00 

Questão 17 

Considere o conjunto A =  {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. 
Os subconjuntos de A, com dois elementos distintos, que podem ser formados desse conjunto são 

A) 35 
B) 40 
C) 45 
D) 50 
E) 55    

Questão 18 

A probabilidade de um piloto de Fórmula I vencer uma corrida, se as suas chances de vencê-la são de 9 para 5, 
sem considerar os decimais, é de 

A) 60%  
B) 62% 
C) 64% 
D) 68% 
E) 70% 

Questão 19 

O preço de venda de um automóvel é R$ 34 500,00 à vista, o que dá ao comerciante um lucro de 15% sobre o 
preço de custo.  
Assim sendo, o preço de custo desse automóvel é 

A) R$ 28 000,00 
B) R$ 28 500,00 
C) R$ 30 000,00 
D) R$ 31 000,00 
E) R$ 31 500,00 
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Questão 20 

Um comerciante reajustou o preço de uma mercadoria em 50% e, em seguida, anunciou a sua venda com um 
desconto de 50%, sobre o preço reajustado, para pagamento à vista. 
Nessas condições, o valor desse pagamento é igual ao percentual indicado na alternativa 

A) 50% do preço antes da promoção. 
B) 55% do preço antes da promoção. 
C) 70% do preço antes da promoção. 
D) 75% do preço antes da promoção. 
E) 80% do preço antes da promoção. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 21 

Considerando-se a declaração TODA MULHER É MÁ MOTORISTA, pode-se afirmar que sua negativa é a frase 
indicada na alternativa 

A) Todo homem é bom motorista. 
B) Nenhum homem é bom motorista. 
C) Nenhuma mulher é boa motorista. 
D) Existe, pelo menos, uma mulher que é boa motorista. 
E) Existe, pelo menos, um homem que é mau motorista. 

Questão 22 

Considere a seqüência 

                            1,1,2,3,5,8,13,21,34,......,........ 

Os dois próximos números dessa seqüência são 

A) 50 e 80. 
B) 50 e 89. 
C) 55 e 80. 
D) 55 e 85. 
E) 55 e 89. 

Questão 23 

Identifique com V as proposições verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) 42 = 16  e  24 = 16   ⇒    21 = 2  e   12 = 2. 
(   ) x – 5 = 0   ⇒   x2 = 25. 
(   ) O número inteiro x termina em zero  ⇒   o número inteiro x é divisível por 5. 
(   ) x∀ ,primo  ⇒   x é ímpar. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) F V V V 
D) F V V F 
E) V V V V 
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Questão 24 

Considere seis copos iguais, dispostos horizontalmente (em fila indiana), de modo  que  os  três primeiros copos 
fiquem cheios e os três últimos fiquem vazios. 
Para que os três copos fiquem,alternadamente, cheios e vazios, deve-se despejar o conteúdo do 

A) primeiro copo no quarto copo. 
B) primeiro copo no quinto copo. 
C) segundo copo no quinto copo. 
D) segundo copo no sexto copo. 
E) terceiro copo no sexto copo. 

Questão 25 

Existem 5 caminhos para se ir de X a Y e 8, para se ir de Y a Z. 
Os caminhos que existem para se ir de X a Z, passando por Y, são iguais a 

A) 40 
B) 45 
C) 50  
D) 55 
E) 60 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Questão 26 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) O Windows 2000 é um sistema operacional de interface gráfica e multitarefa, que permite ao usuário 
executar várias tarefas ao mesmo tempo de forma bastante satisfatória.  

(   ) O Windows 2000, sistema operacional mais usado, com uma grande quantidade de cópias instaladas em 
computadores de muitos países, pode ser classificado como um software livre. 

(   ) A lixeira é uma pasta especial do Windows e é o local onde são armazenados todos os arquivos excluídos 
dos discos rígidos e ou flexíveis. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V F F 
B) V F V 
C) F F V 
D) F V F 
E) V V V 
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Questão 27 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) Paint  é um aplicativo utilizado  para receber e enviar e-mail com desenhos. 
(   ) O Word, o Windows Explorer e o Painel de Controle são acessórios que acompanham o Sistema 

Operacional Windows 2000 em sua instalação padrão. 
(   ) O Windows Explorer é um acessório do sistema operacional Windows, que tem a finalidade de gerenciar o 

conteúdo dos discos, das pastas e de outros objetos do Windows. 
(   ) Um arquivo gerado pelo aplicativo Microsoft Word em formato doc não pode ser importado para uma planilha 

Microsoft Excel. 
(   ) NotePad ou Bloco de Notas é um processador de texto, que permite a formatação  complexa de textos. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V V F F F  
B) V F V F V 
C) F F V F F 
D) F V F V V 
E) V V V V V 

Questão 28 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) Os dados que estão sendo manipulados em um computador, quando se executa um programa aplicativo,
são transferidos, no momento, pelo Sistema operacional para a memória ROM e é nessa memória que 
ocorrem as operações da CPU. 

(   ) As memórias Flash, por serem muito rápidas, estão substituindo as memórias RAM, nos computadores 
modernos. 

(   ) Firewall é o dispositivo de uma rede de computadores que tem por finalidade aplicar uma política de 
segurança a um determinado ponto de controle da rede, tendo como função principal impedir a transmissão 
e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V F V 
B) V V F 
C) F V F 
D) F F V 
E) V V V 

Questão 29 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) A utilização de senha é a primeira linha de defesa na proteção do computador e dos documentos contra 
ataques mal-intencionados, sendo que as senhas de segurança dificultam o acesso aos arquivos por outra 
pessoa, e essa proteção está disponível nos aplicativos Word, Excel e  Powerpoint, sendo executada da 
mesma forma nos três aplicativos. 

(   ) Um documento é criptografado, para garantir sua segurança, quando, no Microsoft Office Word, se define 
uma senha de gravação para ele. 

(   ) Uma pessoa pode criar uma Senha de Gravação para impedir que usuários não autorizados vejam um 
documento do Microsoft Office Word, dessa maneira, só terá acesso ao arquivo quem possuir essa senha. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V F F 
B) V V F 
C) F F V 
D) F V F 
E) V V V 
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Questão 30 

Uma planilha eletrônica do Microsoft Excel foi definida com três células : A1, B1 e C1. A célula A1 possui 
armazenado o valor 3200.  
Sabendo-se que a célula B1 contém armazenada a fórmula (A1*75)/100 e a célula C1, a fórmula 
Se(Média(A1:B1)> B1; Soma(A1: B1); A1-B1), pode-se afirmar que o valor da cédula C1, após a realização dos 
cálculos, é 

A) 1600 
B) 1800 
C) 2 400 
D) 3 200 
E) 5 600  
   
Questão 31 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) A internet é um conglomerado de redes em escala mundial, com milhões de computadores, interligados, que 
se comunicam através de protocolos de comunicação. 

(   ) A internet é parte da World Wide Web (WWW). 
(   ) A internet e a World Wide Web (WWW) não significam exatamente a mesma coisa, porque a internet oferece 

serviços que não estão disponíveis na WWW. 
(   ) A grande vantagem da internet sobre as primeiras redes de comunicação é a simplicidade de interligação 

entre os computadores, que não depende de protocolo. 
(   ) Uma grande vantagem da internet ser uma rede pública é que todos os arquivos da rede são compartilhados 

por todos os usuários. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V V V V V 
B) F F F V V 
C) F V F V F 
D) V V F F V 
E) V F V F F  

Questão 32 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

A intranet 

(   ) é uma rede privada de computadores, baseada nos seus próprios padrões de comunicação. 
(   ) é uma versão reduzida e semelhante à internet, que somente os membros da organização podem ver. 
(   ) está baseada em padrões próprios de comunicação e, portanto, embora os membros de determinada 

organização tenham privilégios de acessá-la , ela sempre pode ser vista pelos demais usuários da rede.
(   ) está inteiramente conectada, por usar os padrões próprios de comunicação, à rede mundial de 

computadores. 
(   ) é a maneira que a rede usa para distinguir os diversos grupos de usuários. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V V V V V 
B) F V F V V 
C) F F F V V 
D) V V F F F 
E) V F V F F 
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Questão 33 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) Uma das grandes vantagens da segurança, na internet, é que, com a grande quantidade de usuários 
interligados através da rede, se algum programa for perdido, sempre se pode encontrar uma cópia na rede. 

(   ) A principal vantagem de programar um backup automático dos dados é que, em caso de perda, sempre se 
pode dispor de uma cópia atualizada desses dados. 

(   ) O acesso à internet, embora seja uma grande vantagem, não dispensa que a empresa tenha alguns 
equipamentos que não estejam ligados a ela, garantindo, dessa forma, que seus arquivos não sejam 
infectados por vírus e ataques de hackers. 

(   ) Uma das grandes vantagens de uso de pen-drive é a facilidade na transferência de arquivos, embora não 
impeça a propagação de vírus. 

A) V F V V 
B) F V V F 
C) V V V V  
D) F F V F 
E) F F F V 

Questão 34 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) Os problemas de segurança relativos às informações que trafegam na rede inexistiriam, se todos os 
usuários da internet usassem o protocolo de comunicação para acessar os recursos da rede. 

(   ) Os dados armazenados nos cartões de crédito ou débito, sendo criptografados, não poderiam ser lidos e, 
assim, seria de pouca utilidade roubá-los.  

(   ) Os programas antivírus são utilizados para combater os vermes e os cavalos de Tróia. 
(   ) Os dados de uma empresa estariam totalmente seguros, se, antes de encaminhados à rede eles fossem 

criptografados.  

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 
  
A) V V F F 
B) F F V V  
C) V F V F 
D) F F V F 
E) V V V V  

Questão 35 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) O Outlook é o software mais usado para se navegar na internet e, assim, poder mandar mensagens para  
outros usuários da rede. 

(   ) O Internet Explorer é um software que funciona integrado com o outlook e, sem ele, não seria possível usar 
e-mail pela internet. 

(   ) O Outlook é muito usado por ser da Microsoft, portanto, mais conhecido, mas se pode usar o Mozilla Firefox  
para realizar a mesma tarefa do Outlook com vantagens, pois se trata de um software livre (gratuito). 

(   ) O Outlook pode ser usado na internet e na intranet. 

A) F V V F  
B) F F F V 
C) V F F V 
D) V V V F 
E) V V V V 
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NOÇÕES DE DIREITO 

Questão 36 

Decorre do poder hierárquico da Administração, exceto:

A) Avocar atribuições. 
B) Editar atos regulamentares. 
C) Aplicar sanções disciplinares.  
D) Aplicar sanções em caso de infração disciplinar.
E) Anular atos ilegais praticados por órgãos inferiores. 

Questão 37 

Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa incorreta. 

A) Não há função quando alguém está investido no dever de satisfazer determinadas finalidades no interesse 
de outrem. 

B) Os poderes-deveres públicos devem ser vistos como instrumentais para o atendimento do interesse público. 
C) Os poderes públicos podem ser entendidos como o conjunto de prerrogativas de direito público conferidas 

aos agentes administrativos, para que o Estado alcance seus fins. 
D) Os poderes públicos são instrumentos a serviço do cumprimento do dever. 
E) Os interesses secundários não devem colidir com os interesses primários. 

Questão 38 

Está correto o que se afirma em

A) A licitação na modalidade pregão poderá ser adotada para aquisição de bens, serviços e realização de 
obras comuns. 

B) O instrumento do contrato administrativo pode ser substituído por nota de empenho de despesa, sempre que 
o ente contratante entender conveniente. 

C) A Administração Pública somente poderá alterar unilateralmente o contrato administrativo quando 
necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do 
seu objeto, inexistindo outra possibilidade legal de alteração unilateral. 

D) A instauração de insolvência civil do contratado, quando for o caso, permite a suspensão da execução do 
contrato pela Administração Pública, porém não é causa para a sua rescisão por determinação unilateral. 

E) Os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega 
das propostas, sem convocação para a contratação. 

Questão 39 

Quanto ao ato administrativo, pode-se afirmar: 

A) A revogação é o instrumento jurídico através do qual ocorre o desfazimento do ato administrativo em virtude 
de existência de vício de legalidade. 

B) Todos os atos administrativos possuem o atributo de imperatividade que permite a sua imposição a 
terceiros, independente de sua concordância. 

C) O motivo, como elemento do ato administrativo, é o resultado que a Administração quer alcançar com a 
prática do ato. 

D) O Poder Judiciário não tem competência para revogar atos administrativos praticados no âmbito da 
Administração Pública, porém pode anulá-los quando eivados de vício de legalidade, mediante provocação. 

E) O Estado pode, sempre que entender conveniente, compelir materialmente o cumprimento da obrigação 
contida no ato administrativo, sem precisar recorrer às vias judiciais. 
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Questão 40 

Sobre o servidor público, é incorreto afirmar: 

A) O cargo em comissão é demissível livremente (ad nutum). 
B) Os servidores estatutários são regidos por lei, não tendo a relação caráter contratual. 
C) Os servidores públicos das empresas estatais são sempre regidos pela Consolidação das Leis do     

Trabalho ― CLT. 
D) A reintegração é o retorno do servidor aposentado por invalidez ao serviço público. 
E) Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

Questão 41 

A respeito do servidor público, é incorreto o que se afirma em 

A) É facultada a contratação de servidor pelo poder público, por tempo determinado, sem concurso público, 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

B) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público. 

C) Será de até dois anos o prazo de validade do concurso público, prorrogável uma vez, por igual período. 
D) Será exercido o direito de greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
E) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.  

Questão 42 

Está correto o que se afirma em 

A) Descentralização é a distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica. 
B) As empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas se sujeitam 

ao regime próprio das empresas privadas, exceto quanto às obrigações trabalhistas. 
C) Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de 

seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. 
D) A Administração Indireta compreende as seguintes categorias de entidades: as autarquias, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista, os serviços sociais autônomos e as fundações públicas.  
E) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração Indireta, criadas 

mediante autorização legislativa, com autonomia administrativa, subordinadas a órgão da Administração 
Direta. 

Questão 43 

O servidor público que exige de um cidadão tributo indevido comete  o crime de 

A) apropriação indébita.   
B) excesso de exação. 
C) corrupção ativa. 
D) peculato. 
E) concussão.  

Questão 44 

Quando o funcionário público apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 
de quem tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, comete o crime de 

A) peculato.  
B) concussão.    
C) prevaricação. 
D) corrupção ativa. 
E) excesso de exação. 
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Questão 45 

Com relação às pessoas naturais, é incorreto o que se afirma em 

A) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
B) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro. 
C) A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 

da vida civil. 
D) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
E) A morte presumida pode ser declarada somente com decretação de ausência.  

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Questão 46 

Entre os casos puníveis com a penalidade de demissão do servidor público estadual, regido pelo regime jurídico 
da Lei nº 6677 de 26/09/94, não se inclui o de 

A) revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 
B) inassiduidade habitual. 
C) reincidência em faltas punidas com advertência e recusa, injustificada, a ser submetido à inspeção médica 

determinada pela autoridade competente. 
D) insubordinação grave no serviço. 
E) incontinência pública e conduta escandalosa. 

Questão 47 

São deveres do servidor público, regido pela Lei nº 6677, de 26/09/94, exceto: 

A) Cumprir as ordens superiores, ainda quando manifestadamente ilegais, tendo, contudo, o direito de 
questioná-las  imediatamente por escrito. 

B) Atender, com presteza, às requisições para defesa da Fazenda Pública  e do Estado. 
C) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 
D) Representar contra abuso de poder. 
E) Ser leal às instituições a que servir.                 

Questão 48 

As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos caso de dolo ou culpa. 

Essa assertiva está 

A) correta. 
B) incorreta, porque não cabe ação regressiva no caso de culpa. 
C) incorreta, porque não cabe ação regressiva no caso de dolo.  
D) incorreta, porque não cabe qualquer ação regressiva.   
E) incorreta, porque as pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público respondem 

diretamente, não podendo exercer o direito de regresso contra agente público.  
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Questão 49 

Todas as afirmativas são verdadeiras, exceto: 

A) O exercício das atividades dos servidores públicos rege-se pelo interesse público, o qual prevalece sobre os 
interesses do governante e do cidadão. 

B) A moralidade administrativa é importante foco de dispersão de uma ética administrativa. 
C) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a 

moralidade do ato administrativo. 
D) Ato lesivo à moralidade administrativa pode ser objeto de ação popular pelo cidadão. 
E) A violação da moralidade administrativa, expressa em ato de competência discricionária, não pode ser 

objeto de ação judicial proposto pelo cidadão. 

Questão 50 

Sobre a ação do Tribunal de Contas da União, é correto afirmar que 

A) não abrange a aplicação de qualquer recurso federal nos Estados ou nos municípios. 
B) A ação do Tribunal de Contas abrange a apreciação, para fins de registro, da legalidade das nomeações 

para cargo de provimento em comissão. 
C) não se estende às unidades administrativas do Poder Legislativo. 
D) não abrange a fiscalização das contas internacionais  de empresas supranacionais de cujo capital social a 

União participe. 
E) abrange o aspecto da economicidade, embora seja ele dotado de certa dose de discricionariedade. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO MPBA 

Questão 51 

A Constituição Federal do Brasil enumera como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil a 

A) defesa da paz. 
B) independência nacional. 
C) solução pacífica dos conflitos. 
D) construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
E) pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural. 

Questão 52   

Estão entre os Poderes da República Federativa do Brasil: 

A) O Judiciário e o Ministério Público. 
B) O Ministério Público e o Legislativo. 
C) O Legislativo e o Executivo. 
D) O Judiciário e o Tribunal de Contas da União. 
E) O Tribunal de Contas da União e o Executivo. 

Questão 53  

A Administração Pública tem que tratar todos os administrados sem discriminações, favoritismos, nem 
perseguições. A sua atuação não deve sofrer interferência de preferências pessoais, políticas ou ideológicas, 
nem de interesses de grupos ou agremiações. 

Esse fragmento trata do Princípio da Administração Pública, expresso na Constituição Federal, denominado de 

A) Motivação. 
B) Eficiência. 
C) Publicidade. 
D) Legalidade. 
E) Impessoalidade. 
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Questão 54 

Assinale a alternativa correta. 

A) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, pelo dobro do período. 
B) Em virtude da relevância das funções, não é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 

sindical. 
C) A lei não poderá reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência. 
D) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários 

nas seguintes situações: dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde ou de assistência 
social, com profissões regulamentadas; dois cargos de professor; um cargo de professor com outro, técnico 
ou científico. 

E) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em ato administrativo do gestor público de 
livre nomeação e exoneração. 

Questão 55 

Está correto o que se afirma em 

A) A manifestação de pensamento é livre, admitindo-se, contudo, o anonimato. 
B) Cada Estado brasileiro pode legislar sobre as penas de morte e de caráter perpétuo. 
C) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que estiverem quites com a Justiça 

Eleitoral. 
D) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
E) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, salvo aquelas 

praticadas no exercício de mandato eletivo. 

Questão 56 

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes _____ , eleitos pelo sistema _____ . O Senado Federal, 
por sua vez, compõe-se de representantes _____ , eleitos pelo sistema _____. 

As lacunas das frases em destaque devem ser preenchidas, respectivamente, pelos termos indicados na 
alternativa 

A) dos prefeitos / proporcional / dos partidos políticos / majoritário. 
B) dos partidos políticos / majoritário / dos prefeitos / proporcional. 
C) do povo / proporcional / dos Estados e Distrito Federal / majoritário. 
D) dos Estados e Distrito Federal / proporcional / dos prefeitos / majoritário. 
E) dos prefeitos / majoritário / do povo / proporcional. 

Questão 57 

São princípios institucionais do Ministério Público: 

A) A independência funcional, a vitaliciedade e a inamovibilidade. 
B) A independência funcional, a unidade e a indivisibilidade. 
C) A indivisibilidade, a independência funcional e a vitaliciedade. 
D) A autonomia, a autoridade e a vitaliciedade. 
E) A inamovibilidade, a unidade e a indivisibilidade. 
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Questão 58 

Na sede do Ministério Público, vários cidadãos aguardam para serem atendidos pelos Promotores de Justiça.  

A alternativa que apresenta uma das funções ou atribuições dos Promotores de Justiça é a 

A) Cidadão A narra fato cuja providência pelo Promotor de Justiça será a assistência judiciária na defesa de 
interesse individual disponível. 

B) Cidadão B narra fato cuja providência pelo Promotor de Justiça será o exercício do controle externo da 
atividade judicial. 

C) Cidadão C narra fato cuja providência pelo Promotor de Justiça será a requisição de inquérito policial para 
apurar crime de ação penal privada. 

D) Cidadã D narra fato cuja providência pelo Promotor de Justiça será o ajuizamento da ação de investigação 
de paternidade de seu filho menor. 

E) Cidadão E narra fato cuja providência pelo Promotor de Justiça será votar em projeto de lei enviado à 
Câmara de Vereadores para a defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa. 

Questão 59 

Com relação aos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar: 

A) A Lei nº 8.429/92 aplica-se, no que couber, ao terceiro que, mesmo não sendo agente público, induz à 
prática ou concorre para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sob qualquer 
forma, direta ou indireta. 

B) A aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92 depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público. 

C) A aplicação das sanções cominadas na Lei nº 8.429/92 pela prática de ato de improbidade administrativa 
depende da existência de outras sanções de natureza penal e administrativa. 

D) A aquisição para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, de bens de qualquer 
natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, não 
constitui ato de improbidade administrativa, uma vez que o agente não auferiu benefício patrimonial. 

E) O ressarcimento integral do dano, quando houver, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa, 
constituem espécies de sanções pela prática de ato de improbidade administrativa, porém a perda da função 
pública, por ser mais gravosa, somente ocorrerá se o ato de improbidade administrativa também for crime. 

Questão 60   

Com relação às Promotorias de Justiça, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) As Promotorias de Justiça serão organizadas por ato do Corregedor Geral do Ministério Público, mediante 
proposta aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. 

(   ) Nas Promotorias de Justiça com mais de um integrante, serão escolhidos Promotores de Justiça para 
exercer, durante o período de um ano, permitida uma recondução consecutiva, as funções de coordenador e 
respectivo suplente, inclusive com a incumbência de responder pelos serviços administrativos da 
Promotoria. 

(   ) As Promotorias de Justiça poderão ser especializadas, criminais, cíveis, cumulativas ou gerais. 
(   ) Consideram-se Promotorias Criminais aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas 

pela espécie de infração penal, pela natureza da relação jurídica de direito civil ou pela competência de 
determinado órgão jurisdicional, fixada exclusivamente em razão da matéria. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) F F V V 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) V F F V 
E) V V V V 
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QUESTÃO DE REDAÇÃO (PESO 2) 

INSTRUÇÕES 

� A Folha de Redação é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado. Essa 
conferência é de sua inteira responsabilidade. 

� EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Redação SERÁ SUBSTITUÍDA. 
� Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas. 
� A Redação, em prosa, deverá ter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Não será considerado o texto 

escrito fora desse limite. 
� Desenvolva sua Redação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, 

transcreva-a na Folha de Redação, usando caneta esferográfica de tinta azul-escura ou preta. 

A Questão de Redação será avaliada com base nos seguintes critérios: 

Conteúdo: Tratamento do tema de forma pessoal. 
Posicionamento crítico. 
Coerência das idéias. 

Estrutura: Seqüência lógica, estrutura de parágrafos, períodos e orações, concisão e clareza. 
Adequação de vocabulário, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência e 
colocação. 

Será atribuída nota zero à redação que 

� fugir à proposta; 
� estiver assinada; 
� não estiver articulada verbalmente; 
� for apresentada em forma de verso;
� estiver escrita a lápis ou de forma ilegível.

Tema da Redação 

O QUE IMPORTA NÃO É ONDE ESTAMOS, MAS SIM AONDE QUEREMOS CHEGAR. 

(O QUE importa... Veja, São Paulo: Abril, anos 40 e 41, n. 41 e 13, ed. 2030 e 2054, p. 42 e 110, 17 out. 2007 e 2 abr. 2008, 
respectivamente. Adaptado de duas propagandas.) 

A partir da associação da frase citada às gravuras em evidência, escreva um texto argumentativo em que seja 
enfocada a capacidade do homem de reverter as situações adversas em favoráveis, desde que conte com 
vontade política e acesso às tecnologias modernas. 
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