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Português 
 
 
Além de remeter para interlocutores com perfil específico, 
todo texto faz referência a determinadas circunstâncias, 
que podem ser de natureza social, política, cultural entre 
outras. Com base no texto abaixo responda às questões 
01 e 02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Este texto, de caráter publicitário, foi veiculado no 
jornal Folha de São Paulo, em 2003, para divulgar a 
Exposição 2080 (cujo objetivo era mostrar a produção 
cultural da década de 80), do MAM – Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Com base numa leitura atenta, 
quanto à escolha das cores que compõem o pano de fundo 
do cartaz (vermelho, lilás, laranja, amarelo e verde claro) 
podemos perceber: 

 
a) As cores que compõem o pano de fundo fazem 

alusão ao “Movimento Gay”, que já nas décadas 
de 70 e 80 difundiam abertamente suas 
premissas. 

b) O texto publicitário aparece sobre um fundo 
colorido indo na “contramão” da relação existente 
entre a cor verde-oliva e os anos de 1980. 

c) A escolha das cores para o fundo, bem como a 
menção à cor verde-oliva (no texto), faz 
associação a um fato de caráter político-social 
ocorrido no Brasil no início da década de 80: o 
fim da ditadura militar. 

d) A escolha das cores não foi intencional, pois 
serviu apenas para realçar o fato de estar-se 
divulgando uma exposição artística. 

e) As cores escolhidas remetem para um critério 
artístico muito difundido entre os pintores da 
década de 80: a liberdade cromática, que ficou 
amplamente conhecido. 

 
 

02. Ainda com base no anúncio em questão, julgue as 
premissas e, na seqüência, assinale a opção conveniente. 
 

I.  A cor verde-oliva, mencionada no texto, pode ser 
uma metáfora para ditadura e repressão (cor da 
farda dos soldados), enquanto que as cores 
vibrantes que compõem o fundo podem significar 
democracia e liberdade. 

II.  A escolha das cores vibrantes para o fundo do 
texto faz uma alusão à moda no início dos anos 
80, mas não dispor desta informação não 
prejudica o entendimento esperado pelo autor da 
propaganda. 

III.  O texto do MAM recorre a fatores 
extralingüísticos, ou seja, a elementos (cores e 
datas) que não fazem parte do sistema da língua, 
mas cuja identificação é fundamental para que o 
enunciado possa ser compreendido. 

 
Conforme o julgamento das premissas, é (são) 
verdadeira(s): 

 
a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e III; 
e) Nenhuma delas. 

 
A Revista da Semana publicou na seção Etimologia o 
seguinte texto sobre a origem da palavra Vestibular. Tome-
o como base para responder às questões 03 e 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista da Semana, 
São Paulo, 2 de abril de 2009. 
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03. Apresenta discrepância em relação ao texto a(s) 
seguinte(s) premissa(s): 

 
I.  A palavra vestibular, originalmente um adjetivo, 

substantivou-se para nomear o exame de acesso à 
universidade. Como adjetivo, a palavra originária 
do termo vestibular fora empregada num sentido 
metafórico. 

II.  O termo vestibular, sinônimo de vestíbulo, pode 
ainda ser usado para designar, na linguagem 
arquitetônica, pórtico ou alpendre, e ainda, na 
linguagem médica, pode nomear cavidade que dá 
acesso ao órgão oco. 

III.   A palavra vestibular originalmente seria adjetiva, 
na medida em que acompanhava um substantivo 
atribuindo-lhe certa medida de caracterização 
como em “sistema vestibular”, termo de aplicação 
médica. 

IV.  Todas as opções apresentam discrepância em 
relação ao texto, uma vez que vestíbulo e 
vestibular são termos cognatos, mas com sentidos 
expressamente diferentes. 

 
A alternativa que contém resposta coerente com o 
enunciado desta questão corresponde a: 
 

a) I e II; 
b) I, II e III; 
c) II e III; 
d) II e IV; 
e) I e IV. 

 
04. “Como é um ambiente de transição de entre o lado de 
fora e o lado de dentro, vestíbulo ganhou ainda por 
extensão, em anatomia, o sentido de ‘cavidade que dá 
acesso a um órgão oco’(Houaiss)”. 
 
A palavra como, usualmente, é empregada como uma 
conjunção comparativa. No recorte acima, percebemos 
que ela foge a convenção podendo ser classificada como: 
 

a) Uma conjunção conclusiva; 
b) Uma conjunção causal; 
c) Uma conjunção explicativa; 
d) Uma conjunção conformativa; 
e) Uma conjunção final. 

 
05. Observe a tirinha abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao recorrermos à história da filosofia ocidental, na 
seqüência, do número 1 ao número 5, conseguimos 
identificar representados por meio de charges: Descartes 
(filósofo francês), Sócrates (pai da filosofia ocidental), Karl 
Marx (filósofo alemão), Nietzsche (filósofo alemão) e 
Sartre (filósofo francês). Cada um deles, no interior do 
quadro filosófico que construiu, acabou enfrentando a uma 
questão existencial: quem somos? Com base nesta 
informação e na leitura da tirinha, julgue as proposições 

para em seguida assinalar a opção adequada em relação à 
intenção comunicativa do quadrinhista. 
 

I.  O quadrinhista representa os filósofos como 
suspeitos de confundir a humanidade quanto à 
verdadeira identidade de cada ser, uma vez que 
a filosofia é uma atividade cultural que propõe 
pensamentos profundamente diferentes da 
maioria. 

II.  Observando o cenário proposto pelo 
quadrinhista, podemos concluir que ele 
considera a filosofia como sendo uma atividade 
cultural subversiva – tomando o sentido 
pejorativo da palavra. 

III.  É estabelecida pelo quadrinhista uma relação de 
intertextualidade entre as teorias filosóficas de 
Descartes, Sócrates, Marx, Nietzsche e Sartre, a 
partir da idéia de autoconhecimento sugerida na 
fala do personagem que não aparece na tira. 

IV.  A relação de intertextualidade, no caso diz 
respeito à forma e ao conteúdo explicitado na 
tira, e serviu como elemento estruturador do 
humor. 

 
Assinale a alternativa coerente com a proposta: 
 

a) Apenas I é verdadeira; 
b) Apenas II e IV são verdadeiras; 
c) Apenas I e III são verdadeiras; 
d) Apenas III e IV são falsas; 
e) Apenas II é falsa. 

 
06. Apor o pronome oblíquo átono corretamente não é 
tarefa fácil para muitos falantes da Língua Portuguesa, 
principalmente quando se tratam dos brasileiros. Levando 
em conta o português usado no Brasil, aponte a opção em 
que tal situação gramatical foi elaborada de modo 
inoportuno. 
 

a) Em virtude dos vários problemas enfrentados pela 
empresa nos últimos anos, não se façam preciso 
meias-palavras; lhe faríamos bens maiores em 
tratar dos assuntos com clareza e verdade. 

b) Sempre fizestes o possível para que a verdade 
viesse à tona, mas mediante os acontecimentos 
desta última semana, percebes o quanto te 
iludiram aqueles ao teu entorno? 

c) À luz da aurora, o canto dos pássaros enche de 
vida o acordar da fazenda, mas, em se pondo o 
sol, vão-se os pássaros e fica a esperança de 
uma nova alvorada. 

d) Convém fazer-lhe o pedido pessoalmente, de 
modo a conquistar seu respeito. 

e) Se me disseres o que te aflige, poder-te-ei 
aconselhar da melhor maneira, uma vez que 
sempre fazes isso por nós que somos teus 
amigos há tanto... 
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O jornal Folha de São Paulo, veiculou via televisão o 
anúncio relatado no texto abaixo. Use-o como 
referência para responder às questões: 
 
 “Enquanto um rosto vai se formando na tela, quadro a 
quadro, o locutor fala: 
 – Este homem pegou uma nação destruída, 
recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. 
Em seus primeiros quatro anos de governo, o número de 
desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. 
Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a 
renda per capta dobrar. Aumentou o lucro das empresas 
de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a 
hiperinflação a 103% ao ano. Este homem adorava música 
e pintura, e quando jovem imaginava seguir carreira 
artística. 
 
A câmera se afasta e o locutor continua: 
 
 – É possível contar um monte de mentiras 
dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito 
cuidado com a informação e o jornal que você recebe. 
Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra é o que 
nunca se vende.” 
 

In: DOMINGOS, Carlos. Criação sem pistolão. 2ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.p. 176. (XXI) 

 
07. Ao assistir veicular a propaganda na TV, o jornal 
pretendia: 
 

a) Mostrar que era extremamente competente, pois 
revela informações detalhadas a respeito de uma 
figura histórica extremamente importante. 

b) Vender seus serviços, uma vez que prova ser 
capaz de descobrir qualquer assunto nos mínimos 
detalhes, com verdade e coerência. 

c) Provar que é possível manipular informações para 
que as mesmas se passem por verdadeiras. 

d) Mostrar que se o Jornal não inspirar confiança, os 
leitores não lhe darão crédito e julgarão suas 
reportagens como absurdas. 

e) Mostrar que é possível manipular a verdade para 
que se chegue a conclusões falaciosas; além de 
insinuar que não compactua com este tipo de 
prática. 

 
08. Os verbos comprar e vender utilizados na propaganda 
do Jornal Folha de São Paulo compõem uma expressão 
que propicia uma interpretação diferenciada, comprovando 
o uso semântico alternativo de um deles. Pensando nisso, 
julgue as premissas a seguir. 
 

I. Observando as relações de sentido constituídas a 
partir da fala do locutor no início da propaganda 
verificamos que o verbo vender foi utilizado no 
sentido de corromper-se, uma vez que falsas 
prerrogativas foram utilizadas para compor uma 
verdade irrefutável. 

II. Ao alertar o interlocutor para a possibilidade da 
verdade ser manipulada no início do texto, fica 
clara a opção do autor da propaganda de utilizar o 
verbo vender no sentido de convencer o leitor a 
comprar o referido Jornal. 

III. O “paradoxo” efetuado a partir dos verbos vender 
e comprar caracteriza a intenção do Jornal de 
afirmar sua idoneidade partindo do princípio de 
que mais pessoas o adquirem por ele se declarar 
incorruptível. 
 

Conclui-se, portanto, que: 
 

a) Todas as premissas são verdadeiras; 
b) Todas as premissas são falsas; 
c) Apenas a I é verdadeira; 
d) Apenas a II é verdadeira; 
e) Apenas a III é verdadeira. 

 
09. É sabido da flexibilidade sintático-morfológica da 
palavra que. Assim sendo, avalie as orações que seguem 
e marque a opção em que a classificação esteja coerente 
com o papel desempenhado pelo que na frase. 
 

a) Não sei o quê aconteceu para que me 
expulsassem daquela maneira abrupta sem ao 
menos o direito de defesa. – O primeiro que atua 
como pronome enquanto o segundo atua como 
substantivo. 

b) Comprei o livro que você me indicou, contudo não 
achei a leitura tão atraente quanto a sua 
empolgação me sugerira. – o que exerce função 
de sujeito 

c) Clarisse acabou por confirmar o que não queria 
que todos confirmassem. – o pronome que da 
oração adjetiva exerce função de objeto direto de 
confirmassem, verbo da oração posterior, que é 
objetiva direta. 

d) O candidato do governo ganhou as eleições, o 
que já era esperado. – o que tem função de 
pronome adjetivo. 

e) Que bom vê-la novamente, Cristina. Espero que 
sua visita se estenda! – o que atua como 
pronome de tratamento. 

 
10. Qual das alternativas a seguir não apresenta 
ambigüidade? 
 

a) Crianças que recebem leite materno freqüente-
mente são mais sadias. 

b) Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de 
diamantes que estava sobre a cama. 

c) Sentado na varanda, o menino avistou um 
mendigo.  

d) A garota estava apavorada, porque teria de 
enfrentar o pai furioso.  

e) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu.  

 
 
 

Informática 
 
 
11. O comando ABRIR, que está localizado no Menu 
Arquivo do Word XP, serve para: 

  
a) Guardar o texto que está em nossa tela na forma 

de arquivo no disco. 
b) Excluir uma informação do disco e colocá-la na 

tela para edição. 
c) Imprimir como arquivo de texto em impressora 

padrão. 
d) Colocar a informação presente num arquivo, de 

volta na memória RAM.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores.  
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12. Sobre os comandos Salvar e Salvar Como do Word, 
assinale a alternativa FALSA:  
 

a) O Salvar como e o Salvar são idênticos na primeira 
gravação do arquivo. 

b) A tecla de atalho para Salvar Como é CTRL+C. 
c) Salvar Como cria um novo arquivo sempre que é 

acionado. 
d) Salvar apenas grava as modificações no mesmo 

nome de arquivo anterior. 
e) O Salvar grava as alterações feitas no arquivo. 

 
13. Quanto às teclas de Atalho utilizadas no Word, 
podemos afirmar que:  
 

a) CTRL+B salva o documento do Word na mesma 
cópia previamente gravada. 

b) CTRL+J alinha o texto somente à direita da 
página.  

c) Para selecionar o texto todo do documento, deve-
se usar CTRL+A. 

d) CTRL+P imprime automaticamente o documento 
ativo sem questionar.  

e) ALT+F Gera lista de palavras. 
 
14. Sobre o comando Ortografia e gramática, assinale a 
alternativa incorreta: 
  

a) É acionado pela tecla F7 ou no menu Ferramentas.  
b) Corrige palavras, mas também apresenta correção 

de concordância e regência.  
c) As palavras consideradas desconhecidas ao 

dicionário são sublinhadas com uma linha 
ondulada verde, e os erros de concordância 
apresentam uma linha vermelha, tornando possível 
a correção com apenas um clique no botão auxiliar 
do mouse.   

d) É permitido adicionar novas palavras ao Dicionário.  
e) As palavras desconhecidas ao dicionário são 

sublinhadas com uma linha vermelha. 
 
15. No Microsoft Excel para inserir uma planilha a mais em 
um arquivo existente, e depois modificar o nome desta 
planilha, deve-se utilizar os seguintes comandos da Barra 
de Menu: 
 

a) Inserir - Planilha, em seguida, Formatar – 
Planilha- Autoformatação – Colocar o nome 
desejado. 

b) Inserir - Arquivo, em seguida, Formatar – 
Planilha- Autoformatação – Colocar o nome 
desejado. 

c) Inserir – Planilha, em seguida, Formatar – 
Planilha- Renomear – Colocar o nome desejado. 

d) Inserir - Arquivo, em seguida, Formatar – 
Planilha- Renomear – Colocar o nome desejado. 

e) Inserir - Planilha, em seguida, Formatar – Células 
- Renomear – Colocar o nome desejado. 

 
16. Considerando que uma planilha do Excel que contém 
65.536 linhas e 256 colunas, a quantidade de células 
existente é: 
 

a) 16.777.216. 
b) 256. 
c) 65.536. 
d) 65.792. 
e) 8.388.608. 

 

17. Na planilha eletrônica Excel, uma “Planilha1” da 
“Pasta2” tem um conteúdo na célula C3 que, se 
referenciado na “Planilha2” da “Pasta1”, será usada a 
referência: 
 

a) =[C3}Planilha1!Pasta2; 
b) =[Planilha1]Pasta2!C3; 
c) =[Pasta2]Planilha1!C3; 
d) =[Planilha2]Pasta1!C3; 
e) =[Pasta1]Planilha2!C3. 

 
18. Os dados que serão utilizados em fórmulas de outras 
planilhas de uma mesma pasta de trabalho Excel, mas, 
que não devem estar visíveis às pessoas, necessitam 
estar inseridos numa planilha: 
 

a) Renomeada. 
b) Oculta. 
c) Reordenada. 
d) Nova. 
e) Excluída. 

 
19. As células B1 e C1 de uma planilha Excel contendo, 
respectivamente “Jan” e “Abr”, quando arrastadas pela 
alça de preenchimento para as células D1, E1 e F1, estas 
últimas ficarão, respectivamente, com os conteúdos: 
 

a) Jan, Abr e Jan. 
b) Jul, Out e Jan. 
c) Jan, Abr e Jul. 
d) Fev, Mai e Ago. 
e) Mar, Jun e Set. 

 
20. A utilização de páginas na orientação retrato e 
paisagem no mesmo documento Word é possível com: 
 

a) Layout diferente na primeira página. 
b) Layout diferente entre as páginas pares e 

ímpares. 
c) Quebra de página inserida. 
d) Quebra de seção inserida. 
e) Quebra de coluna inserida. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 
21. É lícito ao autor, numa ação civil de conhecimento: 
 

a) Indicar outro réu, em substituição ao citado, em 
qualquer circunstância. 

b) Alterar a causa de pedir, depois de efetuada a 
citação, sem o consentimento do réu.  

c) Alterar o pedido, antes de efetuada a citação do 
réu, arcando com o pagamento de custas 
acrescidas.  

d) Alterar o pedido após o saneamento do processo. 
e) Alterar o pedido, depois de efetuada a citação, 

sem o consentimento do réu.  
 
22. Quanto ao tema da ação civil pública: 
 

I.  Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas 
as diligências, se convencer da inexistência de 
fundamento para a propositura da ação civil 
pública, promoverá o arquivamento dos autos do 
inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-
o fundamentadamente. 
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II.  Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, 
poderá ser negada certidão ou informação, 
hipótese em que a ação civil pública poderá ser 
proposta desacompanhada daqueles 
documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. 

III.  Se o Ministério Público não intervier na ação civil 
pública como parte, nela atuará obrigatoriamente 
como fiscal da lei.  

IV.  Em caso de desistência infundada ou abandono 
da ação por associação legitimada, caberá 
exclusivamente ao Ministério Público assumir a 
titularidade ativa. 

V.  Qualquer pessoa poderá e o servidor público 
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os 
elementos de convicção. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) Apenas a I; 
b) Apenas a II e IV; 
c) II e V; 
d) III e IV; 
e) Apenas a IV. 

 
23. Em relação à Lei Penal no tempo, verifica-se a 
sucessão de leis sempre que novas normas jurídicas 
regulam determinados fatos ou relações, mesmo quando 
são incriminados fatos que anteriormente eram lícitos 
(GRISPIGNI). Desta forma, as hipóteses de sucessão são 
as seguintes, EXCETO: 
 

a) A lei posterior incrimina fato que era 
antecedentemente lícito. 

b) A lei posterior deixa de considerar ilícito penal fato 
incriminado pela lei anterior. 

c) A lei posterior se concretiza levando-se em conta 
a data de promulgação da lei anterior.  

d) A lei posterior, sem suprimir a incriminação do 
fato, beneficia o agente, quer cominado pena 
menos rigorosa, quer de qualquer outro modo 
tornando menos grave a situação do réu. 

e) A lei posterior, mantendo a incriminação do fato, 
torna mais grave a situação do réu. 

 
24. Em relação ao Direito Penal, a irretroatividade da 
norma incriminadora é consequência do princípio da 
legalidade, que é garantia constitucional. Todavia, no 
campo do direito punitivo, a regra da irretroatividade 
somente se aplica à lei que agrava a situação do réu. 
Declara-se assim a retroatividade de: 
 

a) Tempus regit actum; 
b) Lex mitior; 
c) Le misure; 
d) Nullum crimem; 
e) Abolitio criminis. 

 
25. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro e onde o agente é punido segundo a lei 
brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro independente de outras condições, os 
seguintes crimes, EXCETO: 
 

a) Contra a vida ou a liberdade do Presidente da 
República; 

 
 

b) Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do 
Distrito Federal, de Estado, de Território, de 
Município, de empresa pública, sociedade de 
economia mista, autarquia ou fundação instituída 
pelo Poder Público; 

c) Contra a administração pública, por quem está a 
seu serviço; 

d) Que, por tratado ou convenção, o Brasil se 
obrigou a reprimir; 

e) De genocídio, quando o agente for brasileiro ou 
domiciliado no Brasil. 

 
26. Quanto ao contrato de trabalho, marque V para a (s) 
alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   ) O contrato de trabalho pode ser expresso 
verbalmente ou por escrito, ou ainda, pode se 
formar pela mera permissão do tomador do 
serviço. 

(   ) Quanto a duração, esse pacto pode ser celebrado 
por prazo determinado ou indeterminado. Onde os 
contratos de prazo determinado devem ser sempre 
escritos. 

(   ) A lei só permite a celebração do contrato por prazo 
determinado nos seguintes casos: atividade 
empresarial de caráter transitório e serviços de 
natureza transitória. 

(   ) Caso o contrato contenha uma cláusula de 
rescisão antecipada e sendo exercido tal direito, o 
mesmo será tratado como um contrato por prazo 
indeterminado, implicando em aviso prévio e 
indenização por dispensa. 

(   ) O contrato de trabalho não pode ser modificado 
unilateralmente pelo empregador, pois, nos 
contratos individuais de trabalho só é licita a 
alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e, ainda assim, desde que não 
resultem prejuízo ao empregado, sob pena de 
nulidade da cláusula infringente desta garantia e 
multas trabalhistas. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, F, F, V; 
b) F, V, F, V, F; 
c) V, V, F, V, F; 
d) V, F, V, V, F; 
e) F, F, V, F, F. 

 
27. Em relação ao Direito Previdenciário: 
 

I.  Situação hipotética: O Banco Alison S.A. oferece 
previdência complementar privada aberta para 
todos empregados e dirigentes por intermédio da 
Superprev S.A. Nessa situação, os valores das 
contribuições para a previdência privada 
efetivamente pagas pelo banco, embora não 
sejam considerados base de cálculo das 
contribuições previdenciárias, podem ser 
deduzidos do recolhimento à Previdência Social 
das contribuições a cargo da empresa. 

II.  O ministério da Previdência Social poderá, com 
base nas estatísticas de acidente do trabalho, 
apuradas em inspeção, alterar o enquadramento 
das empresas em relação aos riscos ambientais 
no trabalho, a fim de estimular investimentos em 
prevenção de acidentes. 
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III.  As contribuições previdenciárias das empresas 
incidem sobre a remuneração paga, devida ou 
creditada aos segurados e demais pessoas 
físicas a seu serviço, com ou sem vínculo 
empregatício. 

IV.  As contribuições a cargo da empresa, 
provenientes do faturamento e o lucro, destinadas 
à Seguridade social são arrecadadas, 
normatizadas, fiscalizadas e cobradas pelo INSS. 

V.  Com exceção da opção pelo recolhimento 
trimestral de contribuições, o segundo facultativo 
não pode retroagir sua filiação, estando vedado 
pagamento de contribuição relativa a 
competências anteriores à data de sua inscrição e 
do seu primeiro recolhimento.  

 
Estão CORRETAS: 

 
a) I, III, IV; 
b) II, III, V; 
c) II, IV, V; 
d) I, IV, V; 
e) IV e V. 

 
28. Na varanda de seu apartamento no primeiro andar, 
lavando tranquilamente a casa, MARIA teve a idéia de 
lançar um pedaço de madeira à via pública. Porém, 
mesmo sabendo que poderia machucar algum dos 
pedestres que transitava na calçada, acreditava que 
poderia lançar o objeto sem machucar ninguém, então 
lançou o objeto e sem esperar feriu um dos pedestres. 
Nesse caso Maria agiu com: 
 

a) Dolo eventual; 
b) Dolo específico; 
c) Dolo  inespecífico; 
d) Culpa consciente; 
e) Culpa inconsciente. 

 
29. A lei garante que é livre a associação profissional ou 
sindical, observando os seguintes parágrafos abaixo. 
Sobre tais, está INCORRETO: 
 

a) A lei poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no 
órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização 
sindical; 

b) Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se 
filiado a sindicato; 

c) É obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho; 

d) O aposentado filiado tem direito a votar e ser 
votado nas organizações sindicais; 

e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado 
a partir do registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos 
da lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Josefa era casada com José, um senhor aposentado 
que recebia R$3000,00. José faleceu, desta forma, de 
acordo com a aposentadoria de José, segundo a lei, qual 
deverá ser a pensão de Josefa? 
 

a) 2100,00; 
b) 2400,00; 
c) 2580,00; 
d) 2820,00; 
e) 3000,00. 

 
31. Da lei 4.320/64 do orçamento público, Artigo 2º - A Lei 
do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade. Integrarão a Lei de Orçamento, EXCETO: 
 

a) Sumário geral da receita por fontes e da despesa 
por funções do governo; 

b) Quadro demonstrativo da receita e despesa, 
segundo as categorias econômicas, na forma do 
anexo nº 1; 

c) Quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação; 

d) Quadro das dotações por órgãos do governo e da 
administração; 

e) Quadro demonstrativo do programa anual de 
trabalho do governo, em termos de realização de 
obras e de prestação de serviços. 

 
32. Sobre competência tributária, marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   ) Competência Tributária é o poder atribuído pela 
Constituição a um ente político para instituição de 
determinado tributo;  

(   ) A própria Constituição não institui tributo, apenas 
atribui poder para que o façam;  

(   ) Instituição de tributo é o exercício da competência 
tributária;  

(   ) A competência tributária é uma atribuição 
legislativa delegável;  

(   ) Capacidade tributária passiva é o poder de exigir o 
cumprimento da obrigação tributária;  

(   ) A capacidade tributária ativa é uma atribuição 
executiva indelegável.  

 
A seqüência correta é: 
 

a) V, F, V, F, V, F; 
b) V, V, V, F, F, F; 
c) V, V, F, V, F, V; 
d) F, F, V, V, V, V; 
e) V, F, V, F, F, F. 

 
33. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios deve obedecer a certos princípios. Na 
célebre frase de Hely Lopes Meirelles, “na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, enquanto 
na Administração privada é possível fazer o que a lei não 
proíbe”, encontra-se toda a essência de qual destes 
princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 
1988? 
 

a) Legalidade; 
b) Impessoalidade; 
c) Moralidade; 
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d) Publicidade; 
e) Eficiência. 

 
34. O habeas corpus: 
 

a) Destina-se a sanar qualquer coação ilegal, 
mesmo que para sua demonstração se torne 
indispensável à dilação probatória. 

b) Poderá ser impetrado de ofício pelo juiz sempre 
que o ato por ele praticado configurar coação 
ilegal.  

c) Poderá ser impetrado por qualquer pessoa – 
inclusive pelo Ministério Público em favor do réu – 
mesmo sem procuração. 

d) Não presta para se argüir nulidade processual, 
pois para esta finalidade o Código de Processo 
Penal destinou as alegações finais e as razões 
recursais. 

e) Concedido sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne viável o exercício dos 
direitos e liberdade constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

 
35. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão: 
 

a) Dois Senadores, com mandato de seis anos. 
b) Dois Senadores, com mandato de oito anos. 
c) Três Senadores, com mandato de seis anos. 
d) Três Senadores, com mandato de oito anos. 
e) Quatro Senadores, com mandato de seis anos. 

 
36. Em relação à Lei 11.494/07 que regulamenta o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
em seu Capítulo V – Da Utilização dos Recursos, art. 22. 
Assinale a única alternativa correta: 
 

a) Apresentar ao Poder Legislativo local e aos 
órgãos de controle interno e externo manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do Fundo.  

b) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 
recursos anuais totais dos Fundos serão 
destinados ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica 
em efetivo exercício na rede pública. 

c) Os recursos disponibilizados aos Fundos pela 
União, pelos Estados e pelo Distrito Federal 
deverão ser registrados de forma detalhada a fim 
de evidenciar as respectivas transferências. 

d) São unidades transferidoras a União, os Estados 
e o Distrito Federal em relação às respectivas 
parcelas do Fundo cuja arrecadação e 
disponibilização para distribuição sejam de sua 
responsabilidade. 

e) Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do 
Fundeb, a União alocará, além dos destinados à 
complementação ao Fundeb, recursos 
orçamentários para a promoção de programa 
emergencial de apoio ao ensino médio e para 
reforço do programa nacional de apoio ao 
transporte escolar. 

 
 
 
 
 
 

37. Com base na Lei Federal 4.320/64, TÍTULO VIII - Do 
Controle da Execução Orçamentária, CAPÍTULO I - 
Disposições Gerais, art. 75, “O controle da execução 
orçamentária compreenderá:”.  Analise as afirmativas 
abaixo, coloque: V (para as verdadeiras) e F (para as 
falsas) e a seguir identifique a alternativa cuja seqüência é 
a correta: 
 

(   ) A quem se deve pagar a importância, para 
extinguir a obrigação; 

(   ) A fidelidade funcional dos agentes da 
administração, responsáveis por bens e valores 
públicos; 

(   ) A origem e o objeto do que se deve pagar; 
(   ) A legalidade dos atos de que resultem a 

arrecadação da receita ou a realização da 
despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações; 

(   ) Os comprovantes da entrega de material ou da 
prestação efetiva do serviço; 

(   ) O cumprimento do programa de trabalho expresso 
em termos monetários e em termos de realização 
de obras e prestação de serviços; 

(   ) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
 

a) F, F, F, V, V, V, F; 
b) F, F, F, F, V, V, V; 
c) V, V, V, F, V, V, V; 
d) F, V, F, V, F, V, F; 
e) F, V, F, V, V, F, F. 

 
38. De acordo com a Constituição do Estado de 
Pernambuco, art. 75, § 1º O território dos Municípios 
poderá ser dividido, para fins administrativos em: 
 

a) Em distritos, e suas circunscrições urbanas se 
classificarão em cidades, vilas e povoados. 

b) Cidades, vilas e povoados. 
c) Em distritos, cidades, vilas e povoados. 
d) Em distritos, e suas circunscrições urbanas se 

classificarão, vilas e povoados. 
e) N.D.R. 

 
39. Em relação ao art. 97 da Constituição do Estado de 
Pernambuco, analise as afirmativas abaixo e coloque V 
(verdadeiras) ou F (falsas), a seguir identifique a 
alternativa cuja seqüência contém a resposta correta. 
 

(   ) Participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
(   ) Estabelecimento de prazos, por lei, para a prática 

de atos administrativos, com a especificação dos 
recursos adequados à sua revisão e indicação de 
seus efeitos e formas de processamento; 

(   ) Fornecimento obrigatório a qualquer interessado, 
no prazo máximo de quinze dias, de certidão de 
atos, contratos, decisão ou pareceres, nos termos 
da alínea b do inciso XXXIV do artigo 5º da 
Constituição da República, sob pena de 
responsabilização de autoridade ou servidor que 
negar ou retardar a sua expedição; 

(   ) Expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 

(   ) Proibição de incorporar, a vencimentos ou 
proventos, gratificações de qualquer natureza 
percebidas em razão do exercício de cargos 
comissionados ou funções de confiança.  
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a) F, F, F, F, F. 
b) V, V, V, V, V. 
c) F, V, F, V, F. 
d) V, V, V, F, F. 
e) F, V, V, F, V. 

 
40. Na tabela abaixo identifique os prazos conforme 
solicita a primeira coluna e a seguir marque a alternativa 
cuja seqüência é a correta. 
 
Solicitação Prazos 
(1) Embargo de declarações (   ) 5 dias, 538, parágrafo 

4º do CPP 
(2) Recurso em sentido estrito (   ) 2 dias, art. 382 do 

CPP 
(3) processo sumário – 
acareação de testemunhas de 
defesa 

(   ) 5 dias, art. 591 do 
CPP 

 
É correto afirmar a seguinte sequência: 
 

a) 3; 1; 2. 
b) 1; 2; 3. 
c) 3; 2; 1. 
d) 2; 3; 1. 
e) N.D.R. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




