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“O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca
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ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Feita a leitura do texto, responda às questões que se
seguem:

A vida humana interage num metabolismo
complexo com toda a vida natural e, ao transformá-la,
também transforma a si mesma. Das interações
materiais, além da respiração, as mais importantes
são as absorções de líquidos e sólidos pelo corpo: as
ingestões. Essas substâncias saciam a sede, a fome
e também servem para operar com múltiplos
significados culturais de importância central na vida
simbólica, religiosa, ideológica. Além dos alimentos
em estrito senso, se encontram os alimentos-drogas,
que produzem alterações da consciência e do humor
e são também chamados de substâncias
“psicoativas”.

Os vinhos, as cervejas e todos os
fermentados alcoólicos, assim como muitas plantas,
entre as quais a papoula, o cânhamo, o chá, o café, a
coca, o guaraná e centenas de outras drogas
vegetais psicoativas representaram na história da
humanidade diversos papéis, todos com profunda
relevância, pois alguns foram os grandes
analgésicos, os inimigos da dor, física e espiritual, os
grandes aliados do sono tranquilo, mas outros
também, com usos opostos, os estimulantes e
provedores de energias para a caça, o combate e a
resistência cotidiana aos males e incômodos da vida.

Além da água, do leite e do mel, o vinho é
certamente a bebida mais importante das civilizações
mediterrânicas e depois, por extensão, da
cristandade. Outras substâncias, chamadas de
“alucinógenas”, como cogumelos boreais, cactos
americanos, cipós e folhas amazônicas, também têm
usos sagrados, xamânicos ou iniciáticos na tradição
mestiça daAmérica (teonanactl, peiote, ayahuasca).

A questão do uso de drogas não se constitui,
assim, apenas como um “problema”, mas faz parte da
cultura humana há milhares de anos como um
instrumento de estímulo, consolo, diversão, devoção
e intensificação do convívio social.

Existem, certamente, aqueles que se
excedem. Os que até mesmo se destroem nos usos
compulsivos e nas consequências sociais da
negligência e da incúria. O excesso é sempre uma
fronteira difícil de se calcular precisamente nas
idiossincrasias de cada um e de cada sociedade em
particular, nas fases da vida, nas formas de se
autoconhecer. Localizar essa fronteira em cada um
sempre foi um desafio da Psicologia, assim como da
chamada “filosofia moral”. Afinal, o excesso ou o vício
não são apanágios apenas das drogas, mas
características incentivadas dos produtos da cultura
material em geral numa lógica consumista do
mercado capitalista.

Diante dos riscos dos maus usos das coisas
em geral, e dos prazeres em particular, seja do vinho
ou do ópio, da comida, da bebida ou da luxúria,

LÍNGUA PORTUGUESA
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abriu-se um intenso e interminável debate entre os
filósofos, os médicos e os teólogos, funções que em
muitas épocas eram difíceis de separar.
(CARNEIRO, Henrique, Soares. In: . Psicologia, Ciência
e Profissão.Ano 6, nº 6, novembro de 2009)

Diálogos

Na argumentação desenvolvida no texto, a
passagem em que o autor faz concessão a ponto de
vista divergente da proposição por ele sustentada é:

A) “Das interações materiais, além da respiração, as
mais importantes são as absorções de líquidos e
sólidos pelo corpo: as ingestões.” (parágrafo 1)

B) “Além da água, do leite e do mel, o vinho é
certamente a bebida mais importante das
civilizações mediterrânicas e depois, por
extensão, da cristandade.” (parágrafo 3)

C) “A questão do uso de drogas não se constitui,
assim, apenas como um “problema”, mas faz
parte da cultura humana há milhares de anos
como um instrumento de estímulo, consolo,
diversão, devoção e intensificação do convívio
social.” (parágrafo 4)

D) “Existem, certamente, aqueles que se excedem.
Os que até mesmo se destroem nos usos
compulsivos e nas consequências sociais da
negligência e da incúria.” (parágrafo 5)

E) “Afinal, o excesso ou o vício não são apanágios
apenas das drogas, mas características
incentivadas dos produtos da cultura material em
geral numa lógica consumista do mercado
capitalista.” (parágrafo 5)

Questão 01

No início do 2° parágrafo, o autor defende ponto de
vista que à oração introduzida pela conjunção “pois”
compete:

A) atenuar.
B) justificar.
C) desenvolver.
D) enfatizar.
E) concluir.

Questão 02
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Altera-se o sentido fundamental do enunciado em:
“A QUESTÃO DO USO DE DROGAS NÃO SE
CONSTITUI, ASSIM, APENAS COMO UM
“PROBLEMA”, mas faz parte da cultura humana há
milhares de anos como um instrumento de estímulo,
consolo, diversão, devoção e intensificação do
convívio social” com a seguinte redação da oração
em destaque:

A) Destarte, a questão do uso de drogas não se
constitui apenas como um “problema”.

B) Aquestão do uso de drogas não se constitui, aliás,
apenas como um “problema”.

C) A questão do uso de drogas, por conseguinte, não
se constitui apenas como um “problema”.

D) Daí que a questão do uso de drogas não se
constitui apenas como um “problema”.

E) Em vista do que a questão do uso de drogas não
se constitui apenas como um “problema”.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 03

Altera-se o sentido de “... o excesso ou o vício não são
apanágios apenas das drogas, mas características
incentivadas dos produtos da cultura material em
geral numa lógica consumista do mercado capitalista”
com a seguinte redação:

A) o excesso ou o vício são tanto apanágios das
drogas como características incentivadas dos
produtos da cultura material em geral numa lógica
consumista do mercado capitalista.

B) o excesso ou o vício são apanágios das drogas,
tanto quanto características incentivadas dos
produtos da cultura material em geral numa lógica
consumista do mercado capitalista.

C) o excesso ou o vício não são apanágios das
drogas, porém características incentivadas dos
produtos da cultura material em geral numa lógica
consumista do mercado capitalista.

D) o excesso ou o vício são, não apanágios
exclusivos das drogas, senão características
incentivadas dos produtos da cultura material em
geral numa lógica consumista do mercado
capitalista.

E) o excesso ou o vício são quer apanágios das
drogas quer características incentivadas dos
produtos da cultura material em geral numa lógica
consumista do mercado capitalista.

Questão 06

O sentido do texto altera-se visivelmente com a
substituição da palavra transcrita por aquelas
relacionadas em:

A) interage (parágrafo 1) / relaciona-se, dialoga
B) incúria (parágrafo 5) / inércia, estagnação
C) idiossincrasias (parágrafo 5) / vicissitudes,

contingências
D) apanágios (parágrafo 5) / atributos, prerrogativas
E) luxúria (parágrafo 6) / lascívia, concupiscência

Questão 04

Todos os pronomes em destaque remetem a algo
enunciado no texto, EXCETO o seguinte, que aponta
para elemento fora dele:

A) “... ao transformá-LA...” (parágrafo 1)
B) “... também transforma a SI mesma ...”

(parágrafo 1)
C) “... QUE produzem alterações da consciência e do

humor ...” (parágrafo 1)
D) “... TODOS com profunda relevância ...”

(parágrafo 2)
E) “...AQUELES que se excedem ...” (parágrafo 5)

Questão 05

A substituição da preposição pela locução
prepositiva, ou vice-versa, que altera o sentido do que
está enunciado no texto encontra-se em:

A) na vida simbólica (parágrafo 1) / no âmbito da vida
simbólica

B) Além dos alimentos (parágrafo 1) / Afora os
alimentos

C) com usos opostos (parágrafo 2) / em razão de
usos opostos

D) para a caça, o combate (parágrafo 2) / com vistas
à caça, ao combate

E) do uso de drogas (parágrafo 4) / acerca do uso de
drogas

Questão 07
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Há ERRO evidente, segundo as gramáticas da
língua, na mudança de construção proposta em:

A) A vida humana interage num metabolismo
complexo com toda a vida natural e,
AO TRANSFORMÁ-LA, também transforma a si
mesma / transformando-a

B) Além dos alimentos em estrito senso,
SE ENCONTRAM os alimentos-drogas, que
produzem alterações / encontram-se

C) A questão do uso de drogas não se constitui,
assim, apenas como um “problema”, mas
FAZ parte da cultura humana há milhares de
anos / fazem

D) O excesso é sempre uma fronteira difícil de
SE CALCULAR precisamente nas idiossincrasias
de cada um / calcular

E) Diante dos riscos dos maus usos das coisas em
geral, e dos prazeres em particular [...],ABRIU-SE
um intenso e interminável debate / foi aberto

Questão 09

No que concerne à formação das palavras seguintes,
o papel dos sufixos em destaque encontra-se
indicado EQUIVOCADAMENTE em:

A) os estimul , a resist / formam
substantivos de substantivos

B) intera material, prove de energias /
formam substantivos de verbos

C) história da humani , cult material /
formam substantivos de adjetivos

D) vida simból , mercado capital / formam
adjetivos de substantivos

E) certa , precisa / forma advérbios
de adjetivos

antes ência

ção dor

dade ura

ica ista

mente mente

Questão 10

A figura de sintaxe que ocorre em: “mas outros
também, com usos opostos, os estimulantes e
provedores de energias para a caça, o combate e a
resistência cotidiana aos males e incômodos da vida”
é a seguinte:

A) elipse, ou omissão de termo oracional que se
pode subentender.

B) p leonasmo, ou emprego de palavras
desnecessárias ao sentido do enunciado.

C) hipérbato, ou inversão da ordem normal dos
termos oracionais.

D) polissíndeto, ou reiteração enfática de conectivo
entre elementos coordenados.

E) anacoluto, ou quebra da estrutura sintática da
oração.

Questão 11

Considere-se período seguinte:

Diante dos riscos dos maus usos das coisas
em geral, e dos prazeres em particular, seja do
vinho ou do ópio, da comida, da bebida ou da luxúria,
abriu-se um intenso e interminável debate entre os
filósofos, os médicos e os teólogos, funções que em
muitas épocas eram difíceis de separar. (parágrafo 6)

Constitui infração às normas da língua escrita culta:

A) substituir a locução prepositiva “diante de” por
“em face de”.

B) acrescentar a locução “bem assim” entre a
conjunção “e” e a expressão “dos prazeres”.

C) trocar a disjuntiva “ou”, após o nome substantivo
“vinho”, por “seja”.

D) encaixar a conjunção “como” entre “da comida” e
“da bebida”, apagando a vírgula.

E) reescrever “funções que” como “onde as
funções”.

Questão 08

A alternativa em que o encaixe do adjetivo
“necessário” em: “como um instrumento de estímulo,
consolo, diversão, devoção e intensificação do
convívio social” ocasiona, segundo nossas
gramáticas, um ERRO de concordância nominal é:

A) como um instrumento de estímulo, consolo,
diversão, devoção e intensificação do convívio
social necessários.

B) como um instrumento de estímulo, consolo,
diversão, devoção e intensificação necessária do
convívio social.

C) como um instrumento de necessário estímulo,
consolo, diversão, devoção e intensificação do
convívio social.

D) como um instrumento de necessários estímulo,
consolo, diversão, devoção e intensificação do
convívio social.

E) como um instrumento de estímulo e consolo
necessário, e diversão, devoção e intensificação
do convívio social.

Questão 12
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Ainda sobre os direitos e garantias fundamentais
previstos em nossa Carta Magna. Quando oArtigo 5°,
inciso XXXV, afirma “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” a
Constituição Federal está discorrendo sobre o
princípio do(a):

A) Impessoalidade.
B) Juiz natural ou legal.
C) Legalidade.
D) Inafastabilidade da jurisdição.
E) Devido processo legal.

Questão 17

Analise as assertivas abaixo, assinalando aquela que
está em consonância com a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, quando
disciplina sobre aAdministração Pública.

A) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis somente aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei.

B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.

C) A lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.

D) A lei vedará a reserva de percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência tendo em vista o princípio da
igualdade.

E) É permitido a um servidor federal a acumulação
remunerada de dois cargos públicos de agente
penitenciário.

A Constituição Federal de 1988 quando disciplina em
seu Artigo 5°, inciso XXXIX: “não há crime sem lei
anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal” está discorrendo sobre quais
princípios, respectivamente?

A) Estrita Legalidade e Irretroatividade.
B) Juiz Legal e Imposição Legal.
C) Legalidade e Irretroatividade.
D) Juiz Legal eAnterioridade.
E) Legalidade eAnterioridade.

Questão 18

Questão 16

Questão 13

A alternativa em que a substituição da forma verbal
destacada em “se encontram os alimentos-drogas,
que PRODUZEM alterações da consciência e do
humor” está feita com absoluta correção, no que diz
respeito à regência do verbo, é a seguinte:

A) que promanam alterações da consciência e do
humor.

B) que suscitam alterações da consciência e do
humor.

C) que advêm alterações da consciência e do humor.
D) que resultam alterações da consciência e do

humor.
E) que derivam alterações da consciência e do

humor.

Questão 14

Fazem o plural como ALIMENTOS-DROGAS ambos
os nomes compostos relacionados em:

A) pública-forma / decreto-lei
B) boia-fria / mão de obra
C) afro-brasileiro / salário-família
D) salvo-conduto / alto-falante
E) guarda-livro / sócio-proprietário

Questão 15

Grafam-se com Ç e S, respectivamente, como os
sufixos de ABSORÇÃO e EXTENSÃO, as palavras
relacionadas em:

A) interce__ão / perver__ão
B) compul__ão / suspen__ão
C) se__ão (plenária) / ascen__ão
D) cau__ão / rece__ão
E) exce__ão / preten__ão

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
A Constituição Federal de 1988 enumera uma série
de regras e princípios quando dispõe sobre a
Nacionalidade e sobre os Direitos Políticos. Assinale
a alternativa que está INCORRETA de acordo com as
regras constitucionais.

A) O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo
de brasileiro nato.

B) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta anos.

C) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
D) A idade mínima de trinta e cinco anos é uma das

condições de elegibilidade para o cargo de
Presidente da República.

E) A língua portuguesa é o idioma oficial da
República Federativa do Brasil.

Questão 19
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Questão 21

A Administração Pública é regida por inúmeros
princípios, sendo alguns deles expressos na
Constituição Federal, Constituição Estadual e nas
Leis Orgânicas Municipais. Portanto, para
consecução de seus fins, deve-se pautar sempre no
respeito e obediência a esses princípios. A
Lei n° 3.547/90 (Lei Orgânica Municipal de Colatina),
em seu Artigo 23, institui regras e princípios que a
Administração Pública Municipal deve respeitar.
Sendo assim, assinale a alternativa que está em
DESACORDO com a legislação referenciada.

A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.

B) ALei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

C) Os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, preferencialmente,
por ocupantes de cargos de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em
Lei.

D) A Lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público.

E) A revisão geral da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de índice entre eles,
far-se-á sempre na mesma data.

O Estado, para a consecução do seu fim, utiliza-se
dos seus agentes, sendo estes o elemento físico e
volitivo através do qual atua no mundo jurídico. A
Constituição Federal de 1988, quando dispõe sobre
os Servidores Públicos, enumera algumas
prerrogativas, f ixa regras de ingresso e
aposentadoria, como também elenca algumas
restrições ao exercentes dos cargos públicos. Diante
do exposto, assinale a alternativa correta de acordo
com a Constituição Federal de 1988.

A) Os servidores públicos serão aposentados,
compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.

B) Ext in to o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

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

D) O servidor público estável somente perderá o
cargo em virtude de sentença judicial transitada
em julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa.

E) A aquisição da estabilidade para o servidor
público é automática, não sendo necessária a
avaliação especial de desempenho.

Questão 20

O Poder Legislativo tem como função precípua
elaborar normas de direito de abrangência geral ou
individual que são aplicadas a toda sociedade,
objetivando a satisfação de toda a coletividade. Ao
dispor sobre o Processo Legislativo, a Lei Orgânica
do Município de Colatina enumera que o Processo
Legislativo Municipal compreende a elaboração de
algumas normas, EXCETO:

A) Emenda à Lei Orgânica do Município.
B) Lei Complementar.
C) Lei Ordinária.
D) Decreto Legislativo.
E) Decreto-Lei.

Questão 22
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Analise as assertivas abaixo e assinale a única que
NÃO está em consonância com a Lei n° 3.547/90 (Lei
Orgânica Municipal de Colatina).

A) O servidor aposentado não tem direito a votar e
nem ser votado no Sindicato da categoria.

B) Constituem-se como bens do Município de
Colatina as terras devolutas sob o seu domínio.

C) São símbolos do Município de Colatina: a
Bandeira Municipal, o Hino de Colatina e o Brasão
deArmas do Município.

D) Compete privativamente ao Município legislar
sobre assuntos de interesse local.

E) São Poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Questão 24

Além da função de legislar, o Poder Legislativo
também tem a função de fiscalizar. Um dos
instrumentos pelo qual os membros do Legislativo
Municipal podem exercer essa fiscalização é a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Tendo em
vista o que a Lei Orgânica do Município de Colatina
prevê sobre as Comissões Parlamentares de
Inquérito no âmbito do Legislativo Municipal, analise
as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.

A) São Comissões Temporárias.
B) Serão criadas mediante requerimento de um

quinto dos Vereadores que compõem a Câmara.
C) Terão poderes de investigação próprios das

autoridades judiciais.
D) Serão criadas para apuração de fato determinado

e por prazo certo.
E) As conclusões das CPIs, se for o caso, serão

encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos
infratores.

Questão 23

A Constituição Federal de 1988 enumera uma série
de direitos e garantias fundamentais, como também
assevera a existência de inúmeros princípios.Analise
as assertivas abaixo e assinale a que está em
DESACORDO com o Artigo 5° da Constituição
Federal de 1988.

A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial.

B) É assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem.

C) A s a s s o c i a ç õ e s s ó p o d e r ã o s e r
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado.

D) O Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença.

E) As entidades associativas, independentemente
de autorização, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

Qual combinação de teclas de atalho pode ser
utilizada para alternar entre várias janelas abertas no
Windows?

A) Shift + Tab
B) Ctrl + Tab
C) Alt + Tab
D) Shift + [Enter]
E) Alt + [Enter]

Questão 26
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Um usuário do Windows iniciou estes programas,
nesta ordem: Paint, Word, Excel, Calculadora,
Internet Explorer, e depois não realizou nenhuma
outra ação. O programa Paint vai estar rodando em:

A) Primeiro Plano.
B) Segundo Plano.
C) Terceiro Plano.
D) Quarto Plano.
E) Quinto Plano.

Questão 28

O que fazer para que um arquivo, em sua máquina,
fora da sua pasta pessoal, possa ser visualizado em
outras pastas (através de uma rede), somente por um
usuário?

A) Compartilhar o arquivo em questão, indo em
Propriedades do Arquivo, aba Compartilhamento,
clicando o botão Compartilhar e selecionando o
usuário que poderá ter acesso ao arquivo.

B) Compartilhar o arquivo em questão, indo em
Propriedades do Arquivo, aba Compartilhamento,
clicando o botão Compartilhar, e, posteriormente,
alterar as definições de segurança do arquivo
para que somente este usuário tenha acesso.

C) Compartilhar o arquivo em questão, indo em
Propriedades do Arquivo, aba Compartilhamento,
clicar o botão Compartilhar, e, posteriormente,
entrando em contato com o administrador da rede
para que ele acerte as definições de segurança do
arquivo.

D) Compartilhar o diretório no qual está o arquivo,
indo em Propriedades do Diretório, aba
Compartilhamento, clicando o botão Compartilhar
e selecionando o usuário que poderá ter acesso
ao arquivo.

E) Compartilhar o diretório no qual está o arquivo,
indo em Propriedades do diretório, aba
Compar t i l hamen to , c l i cando o bo tão
Compartilhar, e, posteriormente, entrando em
contato com o administrador da rede para que ele
acerte as definições de segurança do arquivo.

Questão 27

Tabulação, em um editor de texto, é:

A) um mecanismo para adicionar números, de forma
a poder fazer cálculos com eles.

B) uma forma de inserir tabelas no texto, depois que
o mesmo já houver sido digitado.

C) uma ferramenta que gera estatística sobre o texto
( n ú m e r o d e l i n h a s , p a l a v r a s e t c . )
automaticamente.

D) uma forma de formatar o texto, inserindo espaços
em branco para alinhar porções de texto em linhas
distintas.

E) um mecanismo para alinhar porções de texto em
linhas distintas, utilizando a tecla [TAB].

Questão 29

O que o cadeado, quando aparece, para alguns sites,
na barra de endereços do Internet Explorer, indica?

A) Que o site que você está utilizando é totalmente
seguro e confiável; você pode utilizar e fornecer
quaisquer informações sem se preocupar.

B) Que o site que você está utilizando é seguro, mas
talvez não seja confiável; nenhum hacker vai
conseguir obter suas informações, mas alguma
informação que você forneça poderá ser utilizada
contra você pelo próprio site.

C) Que a comunicação com o site é segura, mas
talvez o site não o seja; um hacker não vai
conseguir obter a informação durante a
transmissão da mesma, mas a segurança do
armazenamento da informação não é garantida:
pode ser que um hacker consiga invadir o site.

D) Que o site se esforça para ser seguro, pois segue
um conjunto de especificações da Internet,
chamado RFC 1755, para tentar impedir que
hackers obtenham os dados, tanto através da
comunicação quanto através do site.

E) Que o site se esforça para ser seguro, e a
Microsoft certifica a sua segurança (do site).

Questão 30
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A decisão proferida em ação de arguição de
descumprimento de preceito fundamental da
Constituição possui eficácia e efeito:

A) e vinculante a todos os membros do
Poder Judiciário.

B) e vinculante a todos os demais
órgãos do Poder Público.

C) e não vinculante, salvo se editada
resolução específica pelo Senado Federal.

D) e não vinculante, salvo se editada
Súmula Vinculante pelo STF.

E) e vinculante a todos os órgãos da
Administração Pública, mas não do Poder
Judiciário.

inter partes

erga omnes

inter partes

erga omnes

erga omnes

Questão 33

A parcela de competência atribuída ao Poder
Legislativo por meio da qual se confere a
possibilidade de modificação da Constituição Federal
designa-se poder constituinte:

A) decorrente.
B) originário.
C) derivado.
D) legislativo.
E) autônomo.

Questão 31 Nos termos da Constituição Federal, são brasileiros
naturalizados:

A) os nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu país.

B) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil.

C) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de
mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e optem,
em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira.

D) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países de
língua portuguesa apenas residência por um ano
ininterrupto e idoneidade moral.

E) os estrangeiros de qualquer nacionalidade,
residentes na República Federativa do Brasil há
mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação
penal, independentemente de requerimento.

Questão 34CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Constituição da República Federativa do Brasil
pode ser classificada como:

A) escrita, codificada, promulgada, rígida, analítica,
dogmática e dirigente.

B) escrita, legal, pactuada, semirrígida, analítica,
dogmática e dirigente.

C) escrita, codificada, outorgada, rígida, sintética,
dogmática e liberal.

D) costumeira, legal, promulgada, rígida, analítica,
histórica e liberal.

E) costumeira, codificada, cesarista, flexível,
sintética, histórica e liberal.

Questão 32

Sobre o processo desencadeado por ação direta de
inconstitucionalidade, é correto afirmar que:

A) admite intervenção de terceiros.
B) não admite desistência.
C) em caso de desistência do autor, qualquer outro

legitimado pode assumir a titularidade do
processo.

D) não admite medida cautelar.
E) não admite restrição dos efeitos da decisão de

inconstitucionalidade.

Questão 35

A respeito do direito à vida, assinale a alternativa
correta.

A) Não há exceções constitucionais ao direito à vida.
B) Ao cidadão é conferida a liberdade à própria

morte, podendo inclusive exigi-la do Estado.
C) O direito à vida cede ao direito à dignidade da

pessoa humana na admissão constitucional da
eutanásia.

D) A Lei de Biossegurança, que prevê a pesquisa
com células-tronco embrionárias, foi considerada
inconstitucional pelo STF, porque ofensiva ao
direito à vida.

E) Há válida e eficaz previsão de pena de morte na
Constituição Federal.

Questão 36
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O direito à inviolabilidade do domicílio:

A) estende-se ao espaço em que alguém exerce,
com exclusão de terceiros, qualquer atividade de
índole profissional.

B) pode ser excepcionado por decisão judicial ou de
autoridade administrativa de índole policial.

C) pode ser excepcionado por ordem de autoridade
administrativa exclusivamente para o exercício de
medidas de ordem higiênica ou de profilaxia e
combate às doenças infectocontagiosas.

D) não comporta exceções constitucionais.
E) incorpora em sua esfera de proteção as

hospedarias, estalagens ou qualquer habitação
coletiva, mesmo enquanto aberta.

Questão 38

O direito de resposta, em caso de lesão à honra:

A) não está previsto na Constituição, mas decorre da
Lei de Imprensa.

B) não prejudica a respectiva indenização por dano
moral, material ou à imagem.

C) impede a indenização por dano moral ou à
imagem, assegurada a indenização por dano
material.

D) é assegurado ao ofendido, salvo se houver prévia
indenização dos respectivos danos gerados pela
ofensa.

E) é limitado a questões de caráter eleitoral,
cabendo, nos demais casos, indenização por
danos morais, materiais ou à imagem.

Questão 37

Segundo a Constituição Federal, o Poder Legislativo
municipal:

A) possui poder constituinte derivado.
B) possui poder constituinte decorrente.
C) possui poder constituinte originário.
D) não encontra limitações materiais à sua

capacidade de auto-organização.
E) é responsável pela Lei Orgânica do Município, na

omissão da qual se aplicará a Constituição
Estadual.

Questão 40

Consoante disposições da Constituição Federal, o
administrador público:

A) pode proibir ou impor comportamento ao
administrado por força de decreto ou
regulamento.

B) pode fazer ou deixar de fazer o que não lhe for
expressamente vedado por lei ou pela
Constituição Federal.

C) somente pode fazer ou deixar de fazer o que
expressamente previsto por lei ou pela
Constituição Federal.

D) pode proibir ou impor comportamento ao
administrado, somente por força de norma
constitucional, lei ou decreto.

E) pode proibir ou impor comportamento ao
administrado, somente por força de norma
constitucional, lei ou regulamento autônomo.

Questão 41

O direito real do ex-proprietário reaver o bem
expropriado não preposto à finalidade pública
denomina-se:

A) desapropriação.
B) requisição.
C) retrocessão.
D) revogação.
E) repetição de empréstimo compulsório.

Questão 42

Nos termos da Constituição Federal:

A) Os Municípios não integram o Estado Federal,
que é compreendido apenas pelos Estados e pelo
Distrito Federal.

B) Os Municípios não são dotados de autonomia
administrativa.

C) A Lei Orgânica dos Municípios deve ser aprovada
por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores,
em turno único de votação.

D) O Vereador, diferentemente do Deputado Federal
e do Senador, não é inviolável por suas opiniões,
palavras e votos proferidos no exercício do
mandato.

E) Cabe à Lei Orgânica Municipal estabelecer a
cadeia de sucessões no caso de dupla vacância
do cargo de Prefeito e seu vice.

Questão 39
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O Poder de Polícia:

A) é exercido por atos normativos e não concretos,
mas sempre limitativos da liberdade e da
propriedade, em nome da supremacia do
interesse público.

B) compete exclusivamente aos Estados à União,
conforme a natureza do ato a ser coibido.

C) engloba apenas os atos encartados em relação de
sujeição especial.

D) manifesta-se, exclusivamente, pela via
discricionária.

E) não engloba os atos que atingem os usuários de
um serviço público atinentes a relações de vínculo
especial.

Questão 44

Segundo a cláusula , aplicável aos
contratos administrativos:

A) os contratos fazem lei entre as partes.
B) as obrigações contratuais são imutáveis.
C) a rescisão contratual depende de acordo entre as

partes.
D) as obrigações contratuais devem ser entendidas

em correlação com o estado de coisas ao tempo
em que se contratou.

E) a superveniência de fatos imprevisíveis ao tempo
da contratação não pode ser oposta como razão
lícita para o seu inadimplemento.

rebus sic stantibus

Questão 43

O contrato administrativo:

A) não admi te a l te ração un i la tera l pe la
Administração Pública.

B) pode ter o seu equilíbrio econômico-financeiro
alterado apenas por força de lei.

C) pode justificar, dispensada a celebração de
ad i tamento , o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, em ato registrado por simples
apostila.

D) somente pode gerar nova dotação orçamentária,
se celebrado o respectivo aditamento contratual.

E) pode ser unilateral e imediatamente rescindido
pelo contratado, se houver atraso nos
pagamentos pela administração.

Questão 46

O direito do contratado à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro nos contratos administrativos:

A) depende de lei específica.
B) decorre da Constituição, mas pode ser limitado

por lei específica.
C) somente pode ser exercido após o prazo legal de

120 dias da celebração do contrato.
D) não pode ser exercido em contratos que tenham

por objeto a execução de obras.
E) não pode ser afetado, nem mesmo por lei.

Questão 47

Aautorização pode ser definida como o ato:

A) uni la tera l pe lo qual a admin is t ração,
discricionariamente, faculta o exercício de
atividade material, tendo, como regra, caráter
precário.

B) uni la tera l pe lo qual a admin is t ração,
discricionariamente, faculta a prática de ato
jurídico ou manifesta sua concordância com ato
jurídico já praticado.

C) vinculado, unilateral, pelo qual a administração
faculta a alguém o exercício de uma atividade,
uma vez demonstrado pelo interessado o
preenchimento dos requisitos legais exigidos.

D) unilateral pelo qual a administração faculta
precariamente a alguém a prestação de um
serviço público ou defere a utilização especial de
um bem público.

E) vinculado pelo qual a administração concorda
com ato jurídico já praticado, uma vez verificada a
consonância dele com os requisitos legais
condicionadores de sua válida emissão.

Questão 45
A qualidade pela qual os atos administrativos se
impõem a terceiros, independentemente de sua
concordância, é denominada:

A) imperatividade.
B) exigibilidade.
C) executoriedade.
D) presunção de legalidade.
E) presunção de legitimidade.

Questão 48

A perda da função pública em processo de
improbidade administrativa se efetiva:

A) por medida liminar de afastamento, sem prejuízo
da remuneração.

B) por sentença condenatória, ainda que pendente
de apelação.

C) por decisão condenatória colegiada em âmbito de
Tribunal.

D) somente com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.

E) por medida liminar de afastamento, sem
remuneração.

Questão 49
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Arespeito do cheque, assinale a alternativa correta.

A) O cheque deve ser apresentado para pagamento
no prazo de 180 dias a contar da sua emissão.

B) A execução do cheque depende do seu prévio
protesto.

C) A interrupção do prazo de prescrição para sua
cobrança atinge todos os coobrigados pelo
cheque.

D) A ação de enriquecimento sem causa contra o
emitente ou outros obrigados prescreve em 1 (um)
ano, contado do dia em que prescrever a ação
executiva.

E) Aação de execução prescreve em 6 (seis) meses,
contados da expiração do prazo de apresentação.

Questão 51

Arevogação da licitação depende de:

A) ato discricionário do administrador.
B) acordo entre as partes integrantes do futuro

contrato.
C) acordo entre todos os licitantes.
D) fato superveniente devidamente comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
E) parecer fundamentado da Administração Pública

e não gera obrigação de indenizar os licitantes.

Questão 50

A respeito da cessão de crédito prevê o Código Civil
que:

A) salvo estipulação em contrário, o cedente
responde pela solvência do devedor.

B) é vedada a cessão de crédito hipotecário.
C) salvo disposição em contrário, a cessão do crédito

não abrange a de seus acessórios.
D) a cessão de crédito não tem eficácia contra o

devedor não cientificado.
E) o cessionário somente pode exercer atos

conservatórios do seu direito após cientificado da
cessão o devedor.

Questão 53

Na hipótese em que duas pessoas são credoras e
devedoras uma da outra, de dívidas líquidas e
fungíveis entre si, opera-se a:

A) imputação do pagamento.
B) confusão.
C) sub-rogação.
D) dação em pagamento.
E) compensação.

Questão 54

Arespeito da evicção, assinale a alternativa correta.

A) Subsiste a garantia da evicção ainda que a
aquisição se tenha realizado em hasta pública.

B) Não podem as partes excluir contratualmente a
responsabilidade pela evicção.

C) A garantia da evicção não engloba a indenização
pelos frutos que o evicto tiver sido obrigado a
restituir.

D) Pode o adquirente demandar pela evicção ainda
que previamente ciente da litigiosidade da coisa
adquirida.

E) A garantia da evicção não engloba a indenização
pelas custas processuais e pelos honorários
advocatícios despendidos pelo evicto.

Questão 55

Conforme disposto no Código Civil, a interrupção da
prescrição:

A) efetuada contra o devedor solidário envolve os
demais e seus herdeiros.

B) realizada por um credor aproveita a todos os
outros.

C) contra o devedor principal não prejudica o fiador.
D) pode efetivar-se por notificação extrajudicial do

credor ao devedor.
E) realizada por credor solidário só aproveita aos

outros se a obrigação for indivisível.

Questão 52
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A respeito da legitimidade processual, é correto
afirmar:

A) Não é permitida, no curso do processo, a
substituição voluntária das partes.

B) Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
haverá extinção do processo sem resolução do
mérito, mesmo que se trate de direito disponível.

C) A alienação da coisa ou direito litigioso altera a
legitimidade das partes.

D) A ausência de legit imidade impl ica a
improcedência dos pedidos do autor.

E) O processo extinto por ilegitimidade poderá ser
novamente ajuizado.

Questão 57

Sobre a posse, tal como prevista no Código Civil, é
correto afirmar:

A) Não pode ser adquirida por representante ou
terceiro sem mandato.

B) Ao sucessor singular é vedado unir sua posse à do
antecessor para efeito de contagem do prazo para
usucapião.

C) Não é conferido ao possuidor de má-fé o direito de
levantar as benfeitorias voluptuárias.

D) O possuidor de boa-fé poderá exercer direito de
retenção pela indenização apenas das
benfeitorias necessárias.

E) Ocorre a perda da posse para aquele que não
presenciou o esbulho, ainda que dele não tenha
tido notícia.

Questão 56

Quando ocorrer a confusão entre autor e réu, deverá
o juiz:

A) julgar improcedentes os pedidos do autor.
B) extinguir o processo sem resolução do mérito.
C) resolver o mérito, homologando a transação entre

as partes.
D) suspender o processo.
E) conceder prazo para que as partes regularizem

sua situação processual, sob pena de extinção do
processo.

Questão 59

Quanto à citação, assinale a alternativa correta.

A) A citação é realizada em regra por oficial de
justiça, salvo quando a parte requerer que seja
realizada via correio.

B) Acitação por hora certa se realiza quando o réu se
encontra em local incerto ou não sabido.

C) A citação postal pode ser realizada caso o réu
esteja em qualquer comarca do país.

D) A citação por carta rogatória é realizada quando o
réu se encontra em comarca distinta daquela em
que tramita o processo.

E) O comparecimento espontâneo do réu não supre
a falta de citação.

Questão 60

Assinale a alternativa correta a respeito da
suspensão do processo:

A) A suspensão do processo pela morte da parte não
poderá exceder 6 (seis) meses.

B) A suspensão do processo pela convenção das
partes não poderá exceder 1 (um) ano.

C) Se já iniciada a audiência de instrução e
julgamento a parte vir a falecer, o processo só se
suspenderá a partir da publicação da sentença ou
do acórdão.

D) A suspensão do processo em razão da morte da
parte produz efeitos , isto é, são
considerados válidos todos os atos praticados até
o momento em que informada a morte nos autos.

E) A suspensão do processo por prejudicialidade
externa perdura até o momento em que cessar
esta prejudicialidade, não havendo prazo limite
fixado em lei.

ex nunc

Questão 58

A situação em que uma parte postula em nome
próprio direito alheio é denominada:

A) substituição processual.
B) legitimidade concorrente.
C) sucessão processual.
D) .
E) capacidade processual autônoma.

amicus curiae

Questão 61

Sobre a revelia, assinale a alternativa correta.

A) Verifica-se para quem não ofereceu contestação,
ainda que algum litisconsorte passivo tenha
contestado a demanda.

B) Impede a produção de provas pelo réu.
C) Ocorre com a ausência de contestação,

independentemente de ter o réu oferecido
reconvenção.

D) A falta de impugnação aos embargos do devedor
em execução fiscal induz a revelia da Fazenda
Pública.

E) É dispensável a nomeação de curador para o
revel, independente da forma como o réu tenha
sido citado.

Questão 62
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Arespeito do ônus da prova, é correto afirmar:

A) Sua distribuição pode ser objeto de convenção
entre as partes, desde que não recaia sobre
direito indisponível e nem torne a produção da
prova excessivamente difícil.

B) Pode ser invertido a critério do juiz, desde que
verificada a dificuldade financeira de uma das
partes.

C) Incumbe à parte que tenha maior facilidade de
produzir a prova e maior proximidade dos
elementos de fato necessários ao julgamento.

D) Trata-se, essencialmente, de regra de
procedimento e não de julgamento.

E) Visa a preservar a possibilidade do chamado
non liquet.

Questão 63

Contra a decisão que não admite recurso especial,
proferida no Tribunal de origem, é cabível:

A) agravo de instrumento.
B) recurso ordinário.
C) medida cautelar.
D) mandado de segurança.
E) agravo nos próprios autos.

Questão 65

Indeferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça o
pedido de suspensão de liminar em mandado de
segurança, cabe à pessoa de direito público
interessada:

A) formular novo pedido de suspensão ao presidente
do Superior Tribunal de Justiça.

B) interpor agravo no prazo de 5 (cinco) dias, dirigido
ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

C) interpor agravo no prazo de 10 (dez) dias, dirigido
ao Superior Tribunal de Justiça.

D) interpor recurso especial ao Superior Tribunal de
Justiça.

E) formular novo pedido de suspensão ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça.

Questão 66

Assinale a alternativa correta:

A) Integram a coisa julgada os motivos tidos como
fundamentos da sentença.

B) A sentença, proferida entre as partes originárias,
estende seus efeitos ao adquirente ou ao
cessionário da coisa litigiosa.

C) A coisa julgada possui efeitos ,
ressalvada a possibilidade de ação rescisória.

D) Integra a coisa julgada a decisão sobre questão
prejudicial proferida incidentemente no processo.

E) Não se sujeitam à coisa julgada as alegações e a
defesa não deduzidas no processo.

erga omines

Questão 67

É indispensável para admissão da prova emprestada:

A) ter sido produzida em processo criminal ou
inquérito policial contra uma das partes.

B) ter sido produzida entre as mesmas partes,
independentemente de ter havido contraditório
em sua produção.

C) ter sido produzida com a participação, em
contraditório, da parte contra quem será utilizada.

D) ser chancelada pelo Ministério Público.
E) a impossibilidade de reprodução da mesma

prova.

Questão 64

Arespeito da execução fiscal, é correto afirmar que:

A) se aplica à cobrança da dívida ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
respectivas autarquias, fundações e empresas
públicas.

B) até a decisão de segunda instância, a Certidão da
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo
para embargos.

C) a competência para processar e julgar a execução
fiscal é absoluta, somente cedendo passo à do
juízo da falência, da liquidação, da insolvência e
do inventário.

D) a produção de provas pela Fazenda Pública
depende de requerimento a ser formulado na
petição inicial.

E) a citação será feita preferencialmente pelo
correio.

Questão 68
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O Imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana:

A) poderá ser progressivo no tempo, mas não em
razão do valor do imóvel.

B) poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel.

C) não poderá ser progressivo.
D) poderá ser progressivo em razão do valor do

imóvel, mas não no tempo.
E) não poderá ter alíquotas diferentes de acordo com

a localização do imóvel, mas somente em razão
de seu uso.

Questão 69

A respeito do Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis e de Direitos a eles Relativos, é correto
afirmar:

A) Poderá ter alíquotas diferentes de acordo com o
uso do imóvel.

B) Não incide sobre a transmissão do domínio útil de
bens imóveis por natureza ou por acessão física,
como definidos na lei civil.

C) Não incide sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa
jurídica em realização de capital, desde que esta
pessoa jurídica tenha como ativ idade
preponderante a venda ou locação de imóveis.

D) Poderá ser progressivo em razão do valor do
imóvel.

E) Não incide sobre a transmissão decorrente de
fusão ou incorporação de pessoa jurídica que não
tenha como atividade preponderante a venda ou
locação de imóveis.

Questão 70




