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1ª – Parte – Português  
 
TEXTO 01 
 
Criador de bebê de proveta ganha Nobel de Medicina 
 
Robert Edwards foi anunciado nesta segunda-feira (4) em 
Estocolmo, na Suécia, como o vencedor do Prêmio Nobel 
de Medicina de 2010 por suas pesquisas sobre a 
fertilização in vitro. O embriologista britânico é conhecido 
como "pai" do primeiro bebê proveta, Louise Brown, 
nascida em 1978. 
Edwards começou suas pesquisas sobre fecundação em 
meados da década de 1950, e seu trabalho possibilitou o 
nascimento de 4 milhões de pessoas. Segundo o Instituto 
Karolinska, que o escolheu como vencedor do Nobel, o 
britânico conseguiu vencer "desafios monumentais" no 
campo da ciência e a "forte oposição do sistema", que 
alegava obstáculos éticos.  
 
Ao longo dos anos, Edwards deu resposta a grandes 
questões científicas e seu êxito representou uma 
"revolução" no tratamento da infertilidade. De acordo com 
o Instituto Karolinska, a infertilidade é um problema que 
afeta cerca de 10% dos casais em todo o mundo e gera 
estresse, ansiedade e depressão em milhões de pessoas. 
Nascido em Manchester em 1925, Edwards estudou 
biologia na Universidade de Gales e na de Edimburgo. A 
partir de 1958, começou a trabalhar no processo de 
reprodução humana. Em 1963, na cidade de Cambridge, 
fundou, com Patrick Steptoe, o primeiro centro de 
pesquisas para a fecundação in vitro.  
 
01. Quanto a alguns elementos comuns à notícia, assinale 
a alternativa correta: 
 

a) Como o perfil dos leitores costuma ser um fator 
definidor da natureza da publicação o tema seria 
apropriado apenas a uma revista médica. 

b) A principal característica de uma notícia no que 
concerne a sua organização é que a mesma 
prescinde de uma estrutura previamente 
determinada. 

c) O corpo da notícia desenvolveu as informações 
que foram introduzidas no início do texto 
respondendo a possíveis perguntas do leitor a 
exemplo de 'como' e 'por quê?' 

d) A simplicidade dos termos utilizados e as frases 
com estrutura básica comprometeram a clareza 
do texto. 

e) Numa notícia o uso de adjetivos e advérbios são 
indispensáveis para caracterizar o fato denotando 
assim a posição do autor. 

 
02. Assinale a alternativa em que as informações 
veiculadas pelo texto mantêm relação de causa e 
consequência entre si respectivamente: 
 

a) Pesquisas sobre fertilização – nascimento de mais 
de 4 milhões de pessoas. 

b) Pai – primeiro bebê de proveta. 
c) Desafios monumentais-oposição do sistema. 
d) Grandes questões científicas-infertilidade. 
e) Trabalhar no processo de reprodução humana-

cidade de Cambridge. 
 
 

03. Analise os itens e assinale a opção correta quanto aos 
ditames da norma padrão do idioma. 
 

a) 'bebê' e 'prêmio' são acentuadas pela mesma 
regra. 

b) ' infertilidade é um problema que afeta cerca de 
10% dos casais'. Trocando a palavra sublinhada 
pela locução conjuntiva 'à cerca' seria mantido o 
sentido da expressão no texto, inclusive pelo 
emprego do acento grave. 

c) A forma verbal ' possibilitou' estabelece relação 
de concordância com o termo 'pesquisas'. 

d) O termo ' in vitro' é um exemplo de anglicismo, 
fenômeno linguístico caracterizado pelo uso de 
termos de qualquer língua estrangeira que são 
intraduzíveis. 

e) 'Segundo o Instituto Karolinska, que o escolheu 
como vencedor do Nobel, o britânico conseguiu 
vencer "desafios monumentais"'  As vírgulas 
empregadas se justificam pelo deslocamento do 
adjunto adverbial e pela separação de uma 
oração adjetiva da principal. 
 

TEXTO 02 
 
'Nenhum país é tão pequeno como o nosso. Nele só 
existem dois lugares: a cidade e a Ilha. A separá-los, 
apenas um rio. Aquelas águas, porém, afastam mais que a 
sua própria distância. Entre um e outro lado reside um 
infinito. São duas nações, mais longínquas que planetas. 
Somos um povo, sim, mas de duas gentes, duas almas. 
As casas de cimento estão em ruína, exaustas de tanto 
abandono. Não são apenas casas destroçadas: é o 
próprio tempo desmoronando. Ainda vejo numa parede o 
letreiro já sujo pelo tempo: “A nossa terra será o túmulo do 
capitalismo”. Na guerra, eu tivera visões que não queria 
repetir. Como se essas lembranças viessem de uma parte 
de mim já morta. 
Tudo está sendo queimado pela cobiça dos novos-ricos. É 
isso que sucede em sua opinião. A Ilha é um barco que 
funciona às avessas. Flutua porque tem peso. Tem gente 
feliz, tem árvore, tem bicho e chão parideiro. Quando tudo 
isso lhe for tirado, a Ilha se afunda. 
— A Ilha é o barco, nós somos o rio.' (Mia Couto) 
 
04. A expressão ' chão parideiro' pode ser compreendida 
como: 
 

a) Uma expressão de sentido ambíguo que leva o 
leitor a conjecturar sobre seu significado. 

b) Um exemplo claro de expressão metafórica que 
leva o leitor a estabelecer uma relação de 
semelhança entre o termo e um outro,  seu símile. 

c) Um exemplo utilização de um termo em lugar de 
outro, na falta de um próprio que lhe defina a partir 
de algum elemento de semelhança. 

d) A substituição de uma palavra por outra que, no 
contexto, fica mais adequada e menos agressiva. 

e) Uma expressão atenuadora do significado de outra 
mais apropriada. 

 
05. Podemos caracterizar como expressões de idéias 
opostas no texto: 
 

a) cimento/ruína 
b) um povo/duas gentes 
c) casa destroçadas/tempo desmoronando 
d) essa terra/túmulo 
e) duas nações/planetas 
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06. ' separá-los' refere-se a: 
 

a) los 
b) país 
c) cidade e ilha 
d) um rio 
e) dois lugares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.  Na charge o efeito de humor: 
 

a) Provem do desconhecimento do personagem da 
polissemia de um termo. 

b) É originado pela expressão gestual do 
personagem e da linguagem visual do autor. 

c) É conseguido por meio da multiplicidade de 
sentido de uma expressão. 

d) Advêm da relação entre dois termos distintos, mas 
que parecem iguais. 

e) É produzido pelo emprego de um mesmo vocábulo 
em contextos diferentes. 

 
08. A concordância do verbo 'confunde' do ponto de vista 
da norma padrão: 
 

a) Está correta, pois concorda com 'zona eleitoral' 
b) Está correta no contexto, pois pretendeu-se 

demonstrar o desconhecimento do personagem 
da variedade padrão da língua. 

c) Está incorreta devido ao fato de que a regra exige 
que se concorde o verbo com o substantivo que 
aparece depois da expressão partitiva. 

d) Está correta já que optou-se por concordar o 
verbo com a expressão partitiva. 

e) Está correta, pois a concordância com a 
expressão partitiva é obrigatória. 

 
 
TEXTO 03 
 
Cantiga para não morrer 
 
Quando você for se embora, 
moça branca como a neve, 
me leve. 
Se acaso você não possa 
me carregar pela mão, 
menina branca de neve, 
me leve no coração. 
Se no coração não possa 
por acaso me levar, 
moça de sonho e de neve, 
me leve no seu lembrar. 
E se aí também não possa 
por tanta coisa que leve 
já viva em seu pensamento, 
menina branca de neve, 
me leve no esquecimento. 

09. O eu lírico revela: 
 

a) Saudade do passado. 
b) Desejo de transcendência. 
c) Busca do engrandecimento. 
d) Apelo ao esquecimento. 
e) Medo da solidão. 

 
10. 'Quando você for se embora, 
moça branca como a neve, 
me leve' 
 
       'Se no coração não possa 
por acaso me levar, 
moça de sonho e de neve, 
me leve no seu lembrar.' 
 
Os dois períodos transcritos são iniciados por conjunções. 
Que relações de significado elas estabelecem nos 
enunciados em que se inserem? 
 

a) Finalidade e adversidade. 
b) Finalidade e reflexividade. 
c) Certeza e dúvida. 
d) Tempo e condição. 
e) Tempo e concessão. 

 
 

2ª – Parte – Informática Básica       
 
 
11. No Windows XP em português, e em sua configuração 
padrão, no Painel de Controle o Ícone Vídeo possibilita: 
 

a) Alterar as configurações de idiomas e data hora. 
b) Alterar formato de moeda. 
c) Alterar as configurações de usuários e senhas. 
d) Instalar e remover drives de vídeo. 
e) Alterar a aparência da área de trabalho tais como 

plano de fundo, proteção de tela, cores, tamanho 
da fonte e resolução de tela. 

 
12. No Windows XP em português, e em sua configuração 
padrão, no painel de controle o ícone Ferramentas 
administrativas permite: 
 

a) Definir configurações administrativas para o 
computador, tais Desempenho, Fontes de dados 
ODBC. 

b) Instalar drives de hardware e solucionar problemas 
de conflitos. 

c) Define data hora e fuso horário para o computador. 
d) Altera a configuração para reconhecimento de fala 

e texto em fala. 
e) Personalizar a exibição de arquivos pastas. 

 
13. O conjunto de tecla de atalho do teclado que exibe a 
janela de propriedades do sistema é: 
 

a) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +E. 
b) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) 

+Break. 
c) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +F. 
d) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +L. 
e) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +X. 
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14. No Windows XP em português, e em sua configuração 
padrão, que item do meu e ou ícone permite acesso a 
pasta e arquivos em outros computadores. 
 

a) Meus Locais de Rede. 
b) Meus Documentos. 
c) Documentos Recentes. 
d) Minhas Imagens. 
e) Minhas Músicas. 

 
Quanto ao uso do Microsoft Excel na versão 2003 em 
português, Responda as questões a seguir: 
 
15. Ao inicializar o Microsoft Excel, por padrão, abre-se 
uma pasta com 3 planilhas nomeadas de Plan1, Plan2 e 
Plan3, para adicionar uma quarta planilha o usuário deve: 
 

a) Menu Editar Número de Planilhas. 
b) Menu Inserir tudo. 
c) Clicar no menu Inserir e depois em Planilha. 
d) Clicar no menu Inserir e depois em inserir Pastas. 
e) Menu Inserir Adicionar Pastas. 

 
16. Para Renomear uma planilha o usuário deve: 
 

a) Editar trocar nome da planilha. 
b) Renomear Pastas. 
c) Clicar com o botão de atalho do Mouse na guia de 

planilhas e depois no menu renomear. 
d) Clicar no menu Ferramentas e Renomear Planilha. 
e) Clicar no menu Editar e Limpar nome da Planilha. 

 
17. Para impedir que uma planilha seja alterada  pelos 
usuários que tem acesso, que menu deve ser usados para 
criar esta proteção. 
 

a) Ferramentas -> Exportar. 
b) Ferramentas -> Proteger -> Proteger Planilha, 

digitar uma senha a ser utilizada e selecionar os 
itens de proteção e clicar em ok. 

c) Ferramentas -> Colocar Senha. 
d) Ferramentas -> enviar Protegido. 
e) Ferramentas -> Proteger pasta. 

 
18. Em uma planilha a ser protegida por senha, como pode 
ser permitido que os usuários alterem apenas um intervalo 
de célula definido.    
                                       

a) Menu Ferramentas -> Permitir que usuários editem 
intervalo de células. 

b) Acessando o Menu Ferramentas -> Proteger -> 
Permitir que os usuários editem intervalos. 

c) Menu Ferramentas -> Espaço de Trabalho 
compartilhado. 

d) Menu Ferramentas -> Controlar Alteração. 
e) Menu Ferramentas -> Colaboração on-line. 

 
Quanto ao uso do internet Explorer responda as questões 
19 e 20; 
 
19. Que conjunto de tecla de atalho é usado para iniciar o 
utilitário de localização: 
 

a) Alt+R 
b) Ctrl + W 
c) Ctrl + F 
d) Shitt + I 
e) Ctrl + I 

 

20. Que Teclas de atalho de teclado é usado para fechar a 
janela atual; 
 

a) Alt+F 
b) Ctrl + W 
c) Ctrl + F 
d) Alt Gr+A 
e) Ctrl+Y 

 
 

3ª – Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Sobre lei em sentido formal é INCORRETO afirmar: 
 

a) É o ato jurídico produzido pelo Poder competente 
para o exercício da função legislativa, nos termos 
estabelecidos pela Constituição. 

b) Em sentido material lei é o ato jurídico normativo.  
c) É uma prescrição jurídica hipotética, que não se 

reporta a um fato individualizado no tempo e no 
espaço, mas a um modelo, a um tipo;  

d) É uma norma.  
e) Em sentido estrito só é lei aquela que o seja tanto 

em sentido material como em sentido formal. 
 
22. São características de preços públicos, EXCETO: 
 

a) Regime jurídico tributário (legal). 
b) Decorre da autonomia da vontade do usuário 

(facultativo). 
c) Admite rescisão. 
d) Só a utilização efetiva enseja cobrança. 
e) Pagamento proporcional à utilização. 

 
23. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
possui as seguintes características, EXCETO: 
 

a) Fato gerador: é a circulação de mercadoria (inclui 
minerais, combustíveis e energia elétrica), a 
prestação de serviços de transporte intermunicipal 
e interestadual e a prestação de serviços de 
comunicação (somente quando a comunicação 
for onerosa). 

b) Contribuinte: é aquele que promover a operação 
ou a prestação objeto de incidência do imposto; 

c) Base de cálculo: é o valor da operação de 
circulação de mercadoria ou da prestação de 
serviço. 

d) Alíquotas: não têm limites fixados pelo Senado 
Federal e suas reduções são condicionadas à 
aprovação de todos os Estados mediante 
convênio; variam conforme as regiões do país e 
de acordo com a natureza do produto.  

e) Não-cumulatividade: ao final de cada período de 
apuração, o contribuinte, por mecanismo de 
débito e crédito, deduz do imposto relativo às 
operações que praticou o imposto já pago em 
operações ou prestações anteriores. 
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24. Sobre a Lei nº 9.394/96; Art. 4º. O dever do Estado 
com a educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de, EXCETO: 
 

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 

b) Atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

c) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando. 

d) Oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola. 

e) Vaga na escola pública de educação infantil ou de 
ensino fundamental mais próxima de sua 
residência a toda criança a partir do dia em que 
completar 4 (cinco) anos de idade. 

 
25. Sobre o Princípio da Publicidade é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) É a obrigação, o dever atribuído à Administração, 
de dar total transparência a todos os atos que 
praticar. 

b) Nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. 
c) A regra do princípio que veda o sigilo comporta 

algumas exceções, como quando os atos e 
atividades estiverem relacionados com a 
segurança nacional ou quando o conteúdo da 
informação for resguardado por sigilo (art. 37, § 
3.º, II, da CF/88). 

d) A publicidade, entretanto, só será admitida se 
tiver fim educativo, informativo ou de orientação 
social, proibindo-se a promoção pessoal de 
autoridades ou de servidores públicos por meio 
de aparecimento de nomes, símbolos e imagens. 

e) São instrumentos constitucionais utilizados para 
assegurar o recebimento de informações o 
habeas data, art. 3.º, LXXII, da CF e o Mandado 
de Segurança, art. 3.º, LXIX e LXX, da CF. 

 
26. “Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de ______ 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até ________ da apresentação das 
propostas”. 
 
A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 
 

a) 2 (dois)  e 24 (vinte e quatro) horas. 
b) 2 (dois)  e 48 (quarenta e oito) horas. 
c) 3 (três)  e 24 (vinte e quatro) horas. 
d) 3 (três)  e 48 (quarenta e oito) horas. 
e) 4 (quatro)  e 24 (vinte e quatro) horas. 

 
 
 
 
 
 

27. De acordo com o Decreto-Lei Nº 201/67. São infrações 
político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao 
julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas 
com a cassação do mandato, EXCETO: 
 

a) Impedir o funcionamento regular da Câmara. 
b) Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e 

demais documentos que devam constar dos 
arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de 
obras e serviços municipais, por comissão de 
investigação da Câmara ou auditoria, 
regularmente instituída. 

c) Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em 
desacordo com os limites estabelecidos pelo 
Senado Federal, sem fundamento na lei 
orçamentária ou na de crédito adicional ou com 
inobservância de prescrição legal.  

d) Desatender, sem motivo justo, as convocações ou 
os pedidos de informações da Câmara, quando 
feitos a tempo e em forma regular. 

e) Retardar a publicação ou deixar de publicar as 
leis e atos sujeitos a essa formalidade. 

 
28. A esfera municipal compõe o FUNDEB com o mínimo 
de quantos membros? 
 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 
e) 14 

 
29. De acordo com a Lei Complementar Nº 101/2000, 
Seção II - Das Despesas com Pessoal - Subseção I - 
Definições e Limites - Art. 19. A despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 
Federação do Município, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida de: 
 

a) 30% 
b) 40% 
c) 50% 
d) 60% 
e) 70% 

 
30. Sobre taxas é INCORRETO afirmar: 
 

a) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como 
fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 

b) A taxa não pode ter base de cálculo ou fato 
gerador idênticos aos que correspondam a 
imposto, mas podem ser calculada em função do 
capital das empresas." 

c) Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais ou coletivos. 
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d) A taxa pode ser criada (sempre por lei) para 
remunerar o exercício do poder de polícia do 
Estado (poder em sentido amplo). Poder de 
Polícia é instituto de Direito Administrativo e 
próprio da Administração Pública. 

e) O Estado, em atenção à coletividade, limita uma 
série de direitos individuais, exigindo aqui, 
proibindo ali, de modo a tornar possível a 
convivência do conglomerado social. 

 
31. De acordo com a Lei No 10.028/2000; Art. 359-B. 
Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de 
despesa que não tenha sido previamente empenhada ou 
que exceda limite estabelecido em lei. Terá pena de: 
 

a) Reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
b) Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
c) Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano 
d) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
e) Detenção, de 4 (quatro) meses a 1 (um) ano. 

 
32. Na Lei Nº 8.429/92; Art. 1° Os atos de improbidade 
praticados por qualquer agente público, servidor ou não, 
contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, serão punidos na forma desta lei. 
No Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e EXCETO: 
 

a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou presente 
de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do agente 
público; 

b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 
para facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem móvel ou imóvel, ou a contratação de 
serviços pelas entidades referidas no art. 1° por 
preço muito inferior ao valor de mercado; 

c) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 
para facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem público ou o fornecimento de serviço por 
ente estatal por preço inferior ao valor de 
mercado; 

d) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados 
por essas entidades; 

e) Receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de 
lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou 
aceitar promessa de tal vantagem. 

 
 
 

33. São receitas correntes, EXCETO: 
 

a) Receita de contribuições. 
b) Receita patrimonial. 
c) Receita industrial. 
d) Receita de serviços. 
e) Operação de créditos. 

 
34. Sobre a Lei 4320/64 é INCORRETO afirma: 
 

a) Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro distinguindo-se as processadas das 
não processadas. 

b) Os empenhos que sorvem a conta de créditos 
com vigência plurienal, que não tenham sido 
liquidados, só serão computados como Restos a 
Pagar no último ano de vigência do crédito. 

c) Reverte à dotação a importância de despesa 
anulada no exercício, quando a anulação ocorrer 
após o encerramento dêste considerar-se-á 
receita do ano em que se efetivar. 

d) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza 
tributária apenas, serão escriturados como receita 
do exercício em que forem arrecadados, nas 
respectivas rubricas orçamentárias.  

e) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 
Procuradoria da Fazenda Nacional.  

 
35. Sobre controle de constitucionalidade das leis, no 
controle repressivo, são características de via de exceção, 
EXCETO: 
 

a) Qualquer pessoa (legitimada) pode impetrar ação 
de inconstitucionalidade. 

b) O julgamento pode ser realizado em qualquer 
tribunal, por qualquer Juiz. 

c) O Juiz singular poderá declarar a 
inconstitucionalidade de ato normativo ao 
solucionar o litígio entre as partes. 

d) Não é declaração de inconstitucionalidade de lei 
em tese, mas exigência imposta para a solução 
do caso concreto. 

e) É o controle abstrato,  inter partes, ou incidental. 
 
36. A Lei de Introdução ao Código Civil estabelece as 
seguintes regras gerais sobre vigência e aplicação da lei, 
EXCETO: 
  

a) Não se destinando à vigência temporária, a lei 
terá vigor até que outra a modifique ou revogue.  

b) A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior.  

c) Salvo disposição em contrário, a lei revogada se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a 
vigência (repristinação).  

d) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem-comum.  

e) A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Não 
atingirá, entretanto, salvo disposição expressa em 
contrário, as situações jurídicas definitivamente 
constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. 
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37. Quando o seu sentido é explicado por outra lei, ou por 
dispositivo específico da mesma lei, a interpretação da lei 
é do tipo:  
 

a) Autêntica 
b) Doutrinária 
c) Jurisprudencial 
d) Histórica 
e) Comparada 

 
38. Observe as afirmativas abaixo é INCORRETO afirmar: 
 

a) Constituição Federal - Não cria tributos, mas 
confere competência para que pessoas políticas 
instituam, por meio de lei). 

b) Emendas Constitucionais - Podem alterar, dentro 
dos limites legais estabelecidos pelo poder 
constituinte originário. 

c) Leis complementares - Regram sobre conflitos de 
competência e normas gerais de direito tributário. 
As leis complementares não criam tributos, exceto 
empréstimos compulsórios e competência residual 
da União. 

d) Leis ordinárias - Pode ser utilizada para criar 
tributos, exceto aqueles que exijam criação por lei 
complementar. As leis delegadas são elaboradas 
pelo Presidente da República sobre matérias 
específica. 

e) Emendas Constitucionais - Revogam ou modificam 
a legislação tributária interna. Neste caso, as leis 
posteriores deverão adequar-se a esses tratados. 

 
39. Sobre os requisitos de validade dos atos 
administrativos é INCORRETO afirmar: 
 

a) Competência. É a condição primeira de validade 
de qualquer ato, sendo elemento nem sempre 
vinculado.  

b) Finalidade. Este é também requisito sempre 
vinculado e é idêntico para todo e qualquer ato 
administrativo, vale dizer, o fim almejado por 
qualquer ato administrativo é o fim de interesse 
público.  

c) Forma. É o revestimento exteriorizado do ato 
administrativo, constituindo requisito sempre 
vinculado e imprescindível à validade do ato. 

d) Motivo. O motivo ou causa é a situação de direito 
ou de fato que determina ou autoriza a realização 
do ato administrativo.  

e) Objeto. O objeto do ato administrativo identifica-se 
com seu próprio conteúdo, por meio do qual a 
Administração manifesta seu poder e sua 
vontade, ou atesta simplesmente situações 
preexistentes.  

 
40. Sobre Normas Constitucionais de Eficácia Jurídica 
Plena é INCORRETO afirmar:  
 

a) São aquelas de aplicabilidade imediata, direta, 
integral, independentemente de legislação 
posterior para sua inteira operatividade. 

b) Produzem ou têm possibilidades de produzir 
todos os efeitos que o constituinte quis regular. 

c) Tem autonomia operativa e idoneidade suficiente 
para deflagrar todos os efeitos a que se 
preordena. 

 
 
 

d) Conformam de modo suficiente a matéria de que 
tratam, ou seja, seu enunciado prescrito é 
completo e não necessita, para atuar 
concretamente, da interposição de comandos 
complementares. 

e) São também chamadas de normas de eficácia 
redutível ou restringível.    

 
 
 

FIM DO CADERNO 




