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Sonhos resolvem problemas práticos, estimulam a 
criatividade e, sozinhos, já servem como uma terapia 
noturna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagine dois pontinhos. Agora, que você está acorda-
do, eles vão ser só dois pontinhos mesmo. Mas no 
sono profundo é diferente. Se uma parte do cérebro 
imagina isso, a outra  área fica inspirada e cria um par 
de olhos. Mais outra pega e coloca esses olhos numa 
face. Se o rosto sair feio, a área mais burra da mente 
se assusta. E solta um comando mandando você cor-
rer. Começa o enredo de um sonho. Louco, mas a 
realidade não é muito sã. Pense em alguma coisa es-
túpida. "Martelo" por exemplo. Não existe nenhum lu-
gar em sua cabeça com a definição da palavra 
"martelo". Tudo o que há é um mosaico de referên-
cias: a dor no dedo depois de uma martelada infeliz, a 
imagem da caixa de ferramentas do seu avô... Elas só 
se juntam de vez em quando para formar uma ideia 
sólida, igual acontece com os tijolos mentais que 
constroem os sonhos. A realidade e o sonhar, na ver-
dade, se completam. E a ciência está descobrindo que 
uma não existe sem a outra. 
[...] 
Para Stickgold, essas imagens mentais eram apenas 
uma sombra do que o cérebro dos voluntários fazia de 
verdade. E o que ele fazia era processar o labirinto no 
meio da balbúrdia dos sonhos. No caso do rapaz que 
sonhou com a caverna, por exemplo, estava claro que 
o jogo se fundia às memórias antigas dele. Era como 
se a experiência nova, a de aprender a se virar no la-
birinto, estivesse entrando no meio da escola de sam-
ba desgovernada. 
A teoria de Freud: os sonhos são a manifestação de 
desejos reprimidos. Ponto. Vários sonhos de fato, pa-
recem ser isso mesmo. Se você está com sede, pro-
vavelmente vai sonhar que está bebendo água. 
[...] 
Stickgold imagina que, quando o cérebro digere algu-
ma experiência dessa forma, ele faz algo especial: 

extrai o que há de mais importante nessa experiência. 
Aí ela fica mais compreensível. E você aprende algo 
novo sem se dar conta. 
[...] 
Para o neurocientista, isso acontece com tudo o que o 
cérebro capta. Nada deixa de passar pela festa dos 
sonhos. É nela que peças do presente se encaixam 
com as do passado, formando a imagem mental que 
temos do mundo. Nessa imagem está tudo o que você 
sabe, do significado da palavra "martelo" até seus a-
mores e traumas. 
[...] 
Não há uma prova definitiva de que é assim mesmo 
que tudo funciona. Mas as experiências de laboratório 
indicam que sim. E as da vida real também. É comum, 
por exemplo, acordar com uma ideia nova. Prontinha. 
Já aconteceu com você? Com Paul McCartney acon-
teceu. Numa manhã de 1965, ele acordou com uma 
música na cabeça, foi para o piano e tirou a melodia. 
Ficou estarrecido. "Não acreditava que ela pudesse 
ser minha" , disse. Era sim. E acabou gravada com o 
nome de Yesterday. Coincidência uma obra onírica ter 
virado o maior sucesso comercial da maior banda da 
história? Talvez não. Satisjaction, a mais célebre dos 
Stones, também apareceu num sonho - de Keith Ri-
chards. 
 
Revista Superinteressante - por Alexandre Versignassi 

 
1) De acordo com o primeiro parágrafo do texto enten-
de-se que: 
 
A) Quando o cérebro dirige algo dessa forma ele extrai 
o que há de mais importante; 
B) Para o neurocientista as peças do presente se en-
caixam com as do passado formando a imagem men-
tal que temos do mundo; 
C) Em alguns casos podemos acordar com uma idéia 
prontinha como aconteceu com Paul McCartney, 
quando compôs yesterday; 
D) Sonhamos porque a realidade e os sonhos se en-
caixam e se completam, pois a realidade não vive sem 
os sonhos e nem os sonhos sem  a realidade; 
 E) Martelo não é uma coisa estúpida, pois serve para 
muitos afazeres em uma construção por exemplo.  
 
2) Dentre as explicações do texto, NÃO se  pode con-
cluir: 
 
A) A expressão: “Tudo o que há é um mosaico de 
referências” é um termo anafórico de martelo; 
B)  A expressão em destaque: Elas só se juntam de 
vez em quando para formar uma ideia sólida. Retoma 
as idéias expressas pelo martelo como dor, a martela-
da, a caixa de ferramentas; 
C) Entende-se que a teoria Freudiana não estava 
completamente correta, pois a expressão: provavel-
mente, deixa esta incerteza; 
D) A expressão: “Tudo o que há é um mosaico de 
referências” é um termo catafórico de martelo; 
E) O termo em destaque pode ser classificado como 

PORTUGUÊS 
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um adjunto adverbial de ligar. [...] ele acordou com 
uma música na cabeça. 
 
3) O fragmento em destaque exerce a função sintática 
de um: 
 
Não há uma prova definitiva de que é assim mesmo 
que tudo funciona. 
 
A) Um complemento nominal em forma de uma oração 
subordinada substantiva; 
B) Objeto direto em forma de uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta; 
C) Objeto indireto em forma de um período simples; 
D) Oração coordenada alternativa; 
E) Oração coordenativa conclusiva. 
 
4) A função do termo em destaque no fragmento abai-
xo é a mesma do termo encontrado no fragmento da 
alternativa: 
   
“No caso do rapaz que sonhou com a caverna, por 
exemplo, estava claro que o jogo se fundia às memó-
rias antigas dele. Era como se a experiência nova, a 
de aprender a se virar no labirinto, estivesse entrando 
no meio da escola de samba desgovernada.” 
 
A) Estava claro que o jogo se fundia às memórias an-
tigas dele; 
B) Tudo o que há é um mosaico de referências; 
C) Agora, que você está acordado, eles vão ser só 
dois pontinhos mesmo; 
D) Não há uma prova definitiva de que é assim mes-
mo que tudo funciona. Mas as experiências de labora-
tório indicam que sim; 
E) E a ciência está descobrindo que uma não existe 
sem a outra. 
 
5) Observando a charge abaixo podemos concluir que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. No primeiro quadrinho existem duas orações subor-
dinadas substantivas, sendo objetiva direta e a outra 
predicativa. 
II. O segundo quadrinho caracteriza-se por uma adver-
sidade ao primeiro. 
III. A explicação do terceiro quadrinho é incontestável, 
coerente e correta, haja vista que Mafalda concorda. É 
o que se observa no quarto quadrinho.    
 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) alternativa(s): 
 
A) I; 
B) II; 
C) I e II; 
D) I e III; 
E) II e III. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 6 E 7. 
 

Não Apele para a automedicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diante de uma dor de cabeça alucinante ou de uma 
queimação no estômago depois do jantar, bate um 
ímpeto de correr à farmácia e liquidar o mal estar por 
conta própria. Ou então, ao acordar com dor de gar-
ganta, a saída mais fácil parece usar aquele antibióti-
co receitado por outra pessoa, em outra ocasião. 
Tentações assim são perigosas, especialmente para 
quem se automedica com frequência. Para início de 
conversa, é muito difícil acertar em cheio no tipo de 
droga, na dose e no tempo de tratamento necessário 
para resolver o problema de saúde, principalmente 
uma infecção. A probabilidade de o micro-organismo 
envolvido na história se tornar resistente e contra-
atacar é enorme. 
Pior: algumas substâncias, à medida que se acumu-
lam no organismo, sobrecarregam órgãos vitais, como 
rins e fígado. Outras têm o poder de anular ou potenci-
alizar os efeitos dos medicamentos associados a eles. 
No último caso, sintomas como sonolência, tontura, 
enjoo e falta de concentração podem perturbar o sujei-
to e até desencadear quadros mais graves. Não arris-
que sua saúde!Ouça um profissional antes de engolir 
qualquer remédio ou até mesmo um suplemento. Só 
eles conhecem as peculiaridades de cada substância 
e são capazes de prescrevê-las, garantindo a sua se-
gurança. Você não vai querer arrumar outra dor de 
cabeça, vai? 
 

  Mas por sorte a solução é 
muito simples temos que co-
meçar a ser como nos mesmos 
e não como os Europeus ou os 
Norte-americanos, porque eles 
não se importam nem um pou-
quinho com a gente. 

 Meu pai disse que o nosso 
problema é que aqui as 
pessoas vivem imitando o 
que está na moda no Euro-
pa ou no Estados Unidos. 

  É isso mesmo, temos que ser 
como eles, que só se preocu-
pam consigo mesmos, porque 
no dia em que nós deixarmos 
de imitá-los e conseguirmos 
ser como eles vamos começar  
a ser como nós mesmos. 

 É, ainda bem que a 
solução é bem sim-
ples. 

  Pois é! 
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6) Sabe-se que o emprego de alguns sinais de pontu-
ação podem: 
 
 I. Assinalar as pausas e as inflexões de voz 
(entoação) na leitura; 
 II. Separar palavras, expressões e orações que de-
vem ser destacadas; 
 III. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer 
ambiguidade.  
 IV.  São usados quando obrigatórios mediante as re-
gras gramaticais. 
 
No fragmento abaixo as vírgulas são usadas por cau-
sa de: 
 
[...] Ou então, ao acordar com dor de garganta, [...] 
 
A) Uma oração adverbial reduzida de infinitivo deslo-
cada; 
B) Um aposto; 
C)  Simplesmente uma pausa. Podendo ser retiradas; 
D) Uma oração subordinada adjetiva; 
E) Simplesmente uma pausa, mas com uso obrigató-
rio. 
 
7) Fala-se muito que as provas de linguagem em con-
cursos públicos estão interpretativas e a gramática 
está mais contextualizada. Dessa forma percebe-se 
que o termo grifado no período abaixo expressa uma 
idéia adverbial de: 
 
[...] algumas substâncias, à medida que se acumulam 
no organismo, sobrecarregam órgãos vitais, como rins 
e fígado [...] 
 
A) Causalidade em relação à oração anterior; 
B) Consequência em relação à oração posterior, acar-
retando um sobre carregamento aos órgãos vitais; 
C) Uma comparação com o último termo, haja vista 
que tem um nexo da expressão “à medida que” com 
o termo “como”; 
D) Uma idéia coordenada de adição em relação ao 
resto do período; 
E) Uma idéia de proporção, podendo ser substituído 
pela expressão à proporção que.     
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 8, 9 e 10. 
 

Semanas após as eleições, um famoso site publicou a 
seguinte manchete: 
 
“BRASÍLIA - A maioria dos governadores eleitos em 
outubro defende a recriação de um imposto nos mol-
des da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), extinta pelo Senado em 2007. A-
penas seis governadores de oposição - dois do DEM e 
quatro do PSDB - disseram ser contra a medida. Mes-
mo assim, um tucano, o mineiro Antonio Anastasia, 
está entre os 14 que se manifestaram a favor da volta 
do imposto do cheque”. 
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/artigo.aspx?cp-documentid=26232386 

8) Como o próprio nome diz, processo de formação de 

palavras mostra por qual meio a palavra foi formada. 
Dessa forma, as palavras em destaque foram forma-
das RESPECTIVAMENTE por: 
 
“(CPMF), extinta pelo Senado em 2007. Apenas seis 
governadores de oposição - dois do DEM e quatro do 
PSDB.” 
 
A)  Sigla, abreviatura e abreviação; 
B) Sigla, abreviatura e sigla; 
C) Abreviação, sigla e abreviatura; 
D) Sigla, abreviação e abreviação; 
E) Sigla, abreviação e sigla. 
  
9) Acerca do verbo em destaque pode-se concluir que: 
A maioria dos governadores eleitos em outubro defen-
de a recriação de um imposto(...) 
 
I. O verbo em destaque só pode ficar no singular, pois 
concorda com a expressão: “ a maioria”. 
II. Apesar de ser um jornal renomado, o redator em-
pregou o verbo incorretamente, pois deveria ir  para o 
plural. Concordando com o nome: “governadores”. 
III. Neste caso o verbo poderá ficar no singular ou no 
plural, pois estará obedecendo ao padrão culto da lín-
gua.  
 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
A) I ; 
B) II; 
C) III; 
D) I e II; 
E) II e III. 
 
10) Sabe-se que a palavra “que” e a palavra “se” 
podem assumir diferentes funções morfológicas e ou 
sintáticas. Dessa forma podemos concluir acerca des-
tas palavras no fragmento abaixo que: 
 
“Mesmo assim, um tucano, o mineiro Antonio Anasta-
sia, está entre os 14 que se manifestaram a favor da 
volta do imposto do cheque”. 
 
A) Partícula de realce e índice de indeterminação do 
sujeito, respectivamente; 
B) Conjunção integrante e conjunção integrante, res-
pectivamente; 
C) Substantivo e partícula apassivadora; 
D) Sujeito e partícula de realce; 
E) Pronome relativo e parte integrante do verbo, res-
pectivamente. 

11) O município de Salgueiro foi elevado a condição 
de município em: 
 
A) 1864; 
B) 1865; 
C) 1866; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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D) 1867; 
E) 1868. 
 
12) De acordo com os registros históricos Salgueiro 
tem sua origem no Sítio Boa Vista, do fazendeiro Ca-
pitão Manuel de Sá, que certo dia ao sair para fazer 
vistoria nas suas terras o seu filho o seguiu sem que 
ele percebesse e se perdeu pelas terras. Como se 
chamava o filho do Capitão Manuel de Sá: 
 
A) Rogério de Sá; 
B) Rodrigo de Sá; 
C) Ricardo de Sá; 
D) Raimundo de Sá; 
E) Roberto de Sá. 
 
13) 

 
No mapa acima temos a localização da cidade de 
Salgueiro no Estado de Pernambuco. De acordo com 
o IBGE o município está localizado na: 
 
A) Na Mesorregião do Agreste Pernambucano; 
B) Na Mesorregião do Cariri Pernambucano; 
C) Na Mesorregião do Sertão Pernambucano; 
D) Na Mesorregião do Brejo Pernambucano; 
E) Na Mesorregião do Litoral Pernambucano. 
 
14) Salgueiro é terra de bandas de Forró Estilizado 
conhecidas nacionalmente com shows em todo o terri-
tório nacional, sendo as mais conhecidas: 
 
A) Calcinha Preta e Limão com Mel; 
B) Magníficos e Gatinha Manhosa; 
C) Aviões do Forró e Calcinha Preta; 
D) Aviões do Forró e Limão com Mel; 
E) Limão com Mel e Gatinha Manhosa. 
 
15) Com uma área de 9.183,1 quilômetros quadrados, 
no Sertão Central do Estado de Pernambuco, a cidade 
de Salgueiro representa quantos por cento do território 
estadual: 
 
A) 10, 2%; 
B) 9,28%; 
C) 8,68%; 
D) 11,28%; 
E) 11%. 
 
16) São Distritos do município de Salgueiro: 
 
A) Serra do Urubu, Umãs e Pedra do Matame; 
B) Vasques, Conceição das Crioulas e Pedra do Mata-
me; 
C) Cristo Rei, Serra do Urubu e Conceição das Criou-
las; 

D) Vasques, Conceição das Crioulas e Umãs; 
E) Pedra do Matame, Vasques e Conceição das Cri-
oulas. 
 
17) Salgueiro exibe uma cultura popular de raízes for-
tes, onde pode se assistir ao Pastoril ou ver o Bumba 
Meu Boi entre outras atrações. Como se chama a dan-
ça criada pelos negros e dançada pelos remanescen-
tes de Conceição das Crioulas? 
 
A) Trancelim; 
B) Toré; 
C) Forró; 
D) Maracatu; 
E) Dança do bacamarte. 
 
18) No mês de agosto uma grande tragédia ocorreu 
com mineiros no Chile, que ficaram soterrados a qua-
se 800 metros de profundidade, fato largamente notici-
ado nos meios de comunicação. No mês de outubro 
foi feito o resgate dos mineiros. Como se chamou a 
cápsula que retirou com sucesso os mineiros soterra-
dos: 
 
A) Flex; 
B) Felix; 
C) Netuno; 
D) Fred; 
E) Fénix. 
 
19) O Estado de Pernambuco reiniciou o ciclo da in-
dustria naval do país, com a consolidação do setor, 
que está envolvido em obras de grande porte na área 
da construção naval. O governador Eduardo Campos 
e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaram 
nesta sexta-feira (07 de maio), em Suape, do lança-
mento e batismo do primeiro navio do Estaleiro Atlânti-
co Sul. Como se chama esse navio: 
 
A) João Pessoa; 
B) João Paulo; 
C) João Cândido; 
D) João Castilho; 
E) João Silva. 
 
20) O fenômeno La Niña, que é oposto ao El Niño, 
corresponde ao resfriamento anômalo das águas su-
perficiais do Oceano Pacífico Equatorial Central e  
Oriental. Sobre sua conseqüências no clima brasileiro 
é CORRETO afirmar: 
 
I. No Brasil esse fenômeno causa mais danos que o El 
Niño. 
II. Na região sul e sudeste ocorre uma redução nos 
índices pluviométricos. 
III. Na região nordeste, sobretudo no sertão e no litoral 
baiano e alagoano, há um aumento na quantidade de 
chuvas. 
IV. Na região norte também há uma diminuição nos 
índices pluivométricos. 
V. N.D.A. 
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Está(ão) CORRETA(S) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) II e IV; 
E) V. 

21) Quando a data do computador é alterada não pelo 
usuário, podemos deduzir que foi por : 
 
A) Formatação por virus; 
B) Particionamento por vírus; 
C) Defragmentação automática; 
D) Novo Hardware instalado; 
E) Pilho da BIOS fraca. 
 
22) São todos processadores: 
 
A) Athlon, Pentiun, NVidia; 
B) AOC, LG e Philips; 
C) i7, 486 e 386; 
D) Brother, HP e Epson; 
E) Dr. Hark, MultiLaser e LG. 
 
23) Qual a melhor descrição para o produto 
“Android”: 
 
A) Plataforma de telefone móvel baseada no Linux, 
com o objetivo de ser uma plataforma flexível, aberta e 
de fácil migração para os fabricantes.; 
B) Um robô domestico, comercializável desenvolvido 
na Rússia; 
C) Um sistema desenvolvido para facilidade da digita-
ção de documentos, onde é escrito o que é falado. 
D) Sistema de atendimento online; 
E) Próteses robóticas. 
 
24) Qual a empresa que inicialmente desenvolveu o 
Android e é a responsável pela gerência do produto. 
 
A) Microsoft; 
B) Linux; 
C) Apple; 
D) Google; 
E) Ubuntu. 
 
25) O logotipo do produto “Android” é: 
 

A) ; 

B) ; 

C) ; 

D) ; 

E) . 
 
26) Sabendo que as formulas VALOR converte texto 
em números e DIREITA extrai os últimos caracteres 
de uma célula. Na planilha da imagem abaixo o resul-
tado da célula “5B” será: 
 

 
 
A) “0,00”; 
B) #TEXTO!; 
C) #VALOR!; 
D) #DIREITA!; 
E) #SOMA!. 
 
27) Para realizar procedimentos corriqueiros de forma 
padrão no Excel usamos: 
 
A) Ferramentas Padrão; 
B) Ícones Personalizados; 
C) Macros; 
D) Personificação de Tabelas; 
E) Templates. 
 
28) No Excel após a coluna “Z” temos a: 
 
A) AZ; 
B) ZA; 
C) Z1; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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D) 1Z; 
E) AA. 
 
29) Segundo o Manual de redação da Presidência da 
Pública (www.previdenciadarepublica.gov.br), diversos 
são os atos normativos. Dentre eles, existe um instru-
mento pelo qual Ministros ou outras autoridades expe-
dem instruções sobre a organização e funcionamento 
de serviço e praticam outros atos de sua competência. 
Estamos tratando de: 
 
A) Ofício; 
B) Memorando; 
C) Decreto 
D) Requerimento; 
E) Portaria. 
 
30) Considerando-se que os órgãos públicos se comu-
nicam através de correspondências de natureza proto-
colar e por meio de meios eletrônicos (email, fax, te-
lex, etc), existem formas determinadas para formata-
ção e confecção desses atos. No envio de documen-
tos via fax, os documentos enviados devem manter a 
forma e a estrutura que lhes são inerentes.  É   conve-
niente o envio, juntamente com o documento principal. 
Com relação ao texto acima, o formulário abaixo, de 
uso obrigatório em transmissão de dados via fax é 
denominado de: 
 

 
 
A) Ofício; 
B) Requerimento; 
C) Folha de rosto; 
D) Segunda via; 
E) Negativo. 
 
31) Os direitos da personalidade ou personalíssimos, 
existem no homem em si, como ser dotado de perso-
nalidade, podendo o “Ser”, ser capaz de adquirir direi-
tos e assumir obrigações. Neste aspecto de direitos 
autorais, um  escritor pode ceder seus direitos autorais 

sem outorga uxória,  porque tais direitos são conside-
rados bens: 
 
A) Móveis por antecipação; 
B) Móveis por determinação legal; 
C) Imóveis por acessão física artificial; 
D) Imóveis por acessão intelectual; 
E) Móveis por natureza  
 
32) Prescreve em 03 anos: 
 
A) A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos 
bens que entraram para a formação do capital de soci-
edade anônima, contado da publicação da ata da as-
sembléia que aprovar o laudo; 
B) A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a 
do terceiro prejudicado, no caso de seguro de respon-
sabilidade civil obrigatório; 
C) A pretensão do vencedor para haver do vencido o 
que despendeu em juízo; 
D) A pretensão para haver prestações alimentares, a 
partir da data em que se vencerem; 
E) A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, 
serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percep-
ção de emolumentos, custas e honorários. 
 
33) Acerca da posse é INCORRETO afirma: 
 
A) Não induzem posse os atos de mera permissão ou 
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição 
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de 
cessar a violência ou a clandestinidade; 
B) A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu 
poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, 
ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havi-
da, podendo o possuidor direto defender a sua posse 
contra o indireto; 
C) É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, 
ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa; 
D) Adquire-se a posse desde o momento em que se 
torna possível o exercício, em nome próprio, de qual-
quer dos poderes inerentes à propriedade; 
E) A posse não transmite-se aos herdeiros ou legatá-
rios do possuidor com os mesmos caracteres. 
 
34) Licitação é o procedimento administrativo formal 
em que a Administração Pública convoca, mediante 
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou con-
vite), empresas interessadas na apresentação de pro-
postas para o oferecimento de bens e serviços. Em 
matéria de licitações públicas, é CERTO que:  
 
A) A circunstância de fato encontrada na pessoa com 
quem se quer contratar, que impede o certame, carac-
teriza a licitação denominada dispensável; 
B) A licitação, cuja hipótese recebe as denominações 
de dispensada, dispensável e inexigível, têm o mesmo 
significado e procedimento, produzindo os mesmos 
efeitos; 
C))Na licitação dispensável ou na inexigível, dentro 
das hipóteses cabíveis, a exclusão da obrigação de 

[Órgão Expedidor] 
[setor do órgão expedidor] 

[endereço do órgão expedidor] 
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licitar exige um prévio ato da Administração Pública; 
D) A desnecessidade de ato prévio da administração 
pública para licitar caracteriza a licitação inexigível, 
porque a obrigação de licitar vem excluída por força 
de lei; 
E) À administração pública cabe ajuizar, a cada caso, 
da conveniência e oportunidade da dispensa, quando 
se tratar de licitação considerada dispensada. 
 
35) É sabido que fato Jurídico é todo acontecimento, 
natural ou humano e suscetível de produzir efeitos 
jurídicos. Os fatos jurídicos constituem gênero que 
inclui eventos puramente naturais (fatos jurídicos em 
sentido restrito), e atos humanos de que derivam efei-
tos jurídicos, quais sejam, atos jurídicos e atos ilícitos. 
Dentre outros, são fatos jurídicos que podem extinguir 
os contratos administrativos. 
 
A) O desaparecimento do objeto e a rescisão contratu-
al de qualquer modalidade; 
B) As rescisões contratuais de ordem administrativa, 
jurídica e consensual; 
C) A rescisão contratual de qualquer espécie e o cum-
primento do objeto; 
D) A ocorrência da exceptio non adimpleti contractus e 
a rescisão decretada pelo Judiciário; 
E)) O exaurimento do prazo e o desaparecimento do 
contratante particular. 
 
36) Serviço Público corresponde a toda atividade de-
sempenhada direta ou indiretamente pelo Estado, vi-
sando solver necessidades essenciais do cidadão, da 
coletividade ou do próprio Estado.  É todo aquele 
prestado pela Administração direto, indireta ou por 
agentes delegados, sob normas e controles estatais, 
com o objetivo de satisfazer às necessidades coleti-
vas. Em sede de serviços públicos, considere as pro-
posições abaixo: 
 
I. Os serviços públicos que atendem toda a população 
administrada, sem objetivar usuários determinados, 
denominam-se gerais e também divisíveis. 
II. A retomada do serviço, antes de concluído o prazo 
da concessão, em decorrência de rescisão unilateral 
do contrato, caracteriza a encampação. 
III. O princípio que obriga a Administração Pública a 
oferecer aos usuários de seus serviços um bom trata-
mento, exigindo-se de quem presta esse serviço a 
urbanidade, sem o desdém daquele que o oferece, é 
conhecido por modicidade. 
IV. A incorporação dos bens da concessionária ao 
patrimônio do concedente, ao cabo da concessão, 
seja qual for a hipótese de extinção, diz respeito à re-
versão. 
Diante disso, apenas são CORRETOS os itens: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) I e III; 
D) I e IV; 
E) II e IV. 

37) Assinale a alternativa correta na questão seguinte:  
 
“Compete concorrentemente à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar sobre”. 
 
A) produção e consumo; 
B) populações indígenas; 
C) sistemas de consórcios e sorteios; 
D)  trânsito e transporte; 
E) comércio interestadual. 
 
38) O Ministério Público é uma instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado,  incumbin-
do-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponí-
veis (art.127, CF/88). NÃO constitui função institucio-
nal do Ministério Público: 
 
A) Exercer o controle interno da atividade policial; 
B) Promover a ação de inconstitucionalidade ou repre-
sentação para fins de intervenção da União e dos Es-
tados, nos casos previstos na Constituição; 
C) Defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas; 
D) Requisitar diligências investigatórias e a instaura-
ção de inquérito policial, indicados os fundamentos 
jurídicos de suas manifestações processuais; 
E) Expedir notificações nos procedimentos administra-
tivos de sua competência. 
 
39) As alternativas abaixo indicam matérias sobre as 
quais a União tem competência privativa para legislar, 
EXCETO: 
 
A) Direito agrário; 
B) Informática; 
C) Procedimentos em matéria processual; 
D) Registros públicos; 
E) Propaganda comercial. 
 
40) Analise as assertivas abaixo: 
 
I. Ninguém será levado à prisão ou nela será mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 
sem fiança. 
II. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos pro-
cessuais quando a defesa da intimidade ou o interes-
se social o exigirem. 
III. O civilmente identificado não será submetido a i-
dentificação criminal, salvo nas hipóteses previstas 
em lei. 
IV. A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos 
da Constituição. 
 
V. Constitui crime inafiançável e insuscetível de graça 
ou anistia a ação de grupos armados, civis ou milita-
res, contra a ordem constitucional e o Estado Demo-
crático. 
 
Está(ão) CORRETA(s) apenas: 
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A) I; 
B) I, II e III; 
C) II e IV; 
D) IV e V; 
E) II, IV e V. 
 




