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AGENDA 

l 21/05/2012, divulgação do gabarito 
da Prova Objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 24/05/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 24 e 25/05/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 05/06/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 06/06/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
mesquita2012@biorio.org.br

Código: ADV07

Caderno: 1   Aplicação: Tarde

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 4(quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br 

 INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

60 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo/especialidade escolhido, 
indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número que consta neste caderno de 
perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se 
notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao 
Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1:
Será que sou bobo?

                                          Walcyr Carrasco

  Ando perdido em uma selva de palavras. Existem termos destinados a dar a impressão de 
que algo não é exatamente o que é. Ou para botar verniz sobre uma atividade banal. Já estão, sim, 
incorporados no vocabulário. Servem para dar uma impressão enganosa. E também para ajudar as 
pessoas a parecer inteligentes e chiques porque parecem difíceis. Resolvi desvendar algumas dessas 
armadilhas verbais.

  Seminovo — Já não se fala em carro usado, mas em seminovo. Vendedores adorarn. O termo 
sugere que o carro não é tão velho assim, mesmo que se trate de uma Brasília sem motor. Ou que o 
câmbio saia na mão do comprador logo depois da primeira curva. E pura técnica de vendas. Vou guardá-
lo para elogiar uma amiga que fez plástica. Talvez ela adore ouvir que está “seminova”. Mas talvez...

  Sale — É a boa e velha liquidação. As lojas dos shoppings devem achar liquidação muito 
chula. Anunciam em inglês. Sale quer dizer que o estoque encalhou. A grife está liquidando, sim! Não 
se envergonhe de pedir mais descontos. Pode ser que não seja chique, mas aproveite. 

  Loft — Quando o loft surgiu, nos Estados Unidos, era uma moradia instalada em antigos galpões 
industriais. Sempre enorme e sem paredes divisórias. Vejo anúncios de lofts a torto e a direito. A maioria 
corresponde a um antigo conjugado. Só não tem paredes, para lembrar seu similar americano. É preciso 
ser compreensivo. Qualquer um prefere dizer que está morando em um loft a dizer em uma quitinete de 
luxo.

  Cult — Não aguento mais ouvir falar que alguma porcaria é cult. O cult é o brega que ganhou 
status. O negócio é o seguinte: um bando de intelectuais adora assistir a filmes de terceira, programas de 
televisão populares e afins. Mas um intelectual não pode revelar que gosta de algo considerado brega. 
Então diz que é cult. Assim, se pode divertir com bobagens, como qualquer ser humano normal, sem 
deixar de parecer inteligente. Como conceito, próximo do cult está o trash. E o lixo elogiado. Trash é 
muito usado para filmes de terror. Um candidato a intelectual jamais confessa que não perde um episódio 
da série Sexta-Feira 13, por exemplo. Ergue o nariz e diz que é trash. Depois, agarra um saquinho de 
pipoca, senta na primeira fila e grita a cada vez que o Jason ergue o machado.

  Workshop — E uma espécie de curso intensivo. Existem os bons. Mas o termo se presta a muita 
empulhação. Pois, ao contrário dos cursos, no workshop ninguém tem a obrigação de aprender alguma 
coisa específica. Basta participar. Muitas vezes botam um sujeito famoso para dar palestras durante dois 
dias seguidos. Há alunos que chegam a roncar na sala. Depois fazem bonito dizendo que participaram 
de um workshop com fulano ou beltrano. A palavra é imponente, não é?

  Releitura — Ninguém, no meio artístico ou gastronômico, consegue sobreviver sem usar essa 
palavra. Está em moda. Fala-se em releitura de tudo: de músicas, de receitas, de livros. Em culinária, 
releitura serve para falar de alguém que achou uma receita antiga e lhe deu um toque pessoal. Críticos 
culinários e donos de restaurantes badalados adoram falar em cardápios com releitura disso e daquilo. 
Ora, um cozinheiro não bota seu tempero até na feijoada? Isso é releitura? Então minha avó fazia 
releitura e não sabia, coitada. O caso fica mais complicado em outras áreas. Fazer uma releitura de uma 
história não é disfarçar falta de ideia? Claro que existem casos e casos. Mas que releitura serve para 
disfarçar cópia e plágio, serve. Seria mais honesto dizer “adaptado de...” ou “inspirado em...”, como 
faziam antes.

  Daria para escrever um livro inteiro a respeito. Fico arrepiado quando alguém vem com uma 
conversa abarrotada de termos como esses. Parece que vão me passar a perna. Ou a culpa é minha, e não 
sou capaz de entender a profundidade da conversa. Nessas horas, fico pensando: será que sou bobo? Ou 
tem gente esperta demais?

(CARRASCO, Walcyr. In: SILVA, Carmem Lucia da & SILVA, Nilson Joaquim da. (orgs.) Lições 
de Gramática para quem gosta de Literatura. São Paulo: Panda Books, 2007. p. 77-79.)
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1 - Em “As lojas dos shoppings devem achar liquidação muito 
chula.”, o vocábulo marcado poderia ser substituído pelos 
seguintes sinônimos sem qualquer prejuízo de seu sentido 
original da frase, com a EXCEÇÃO DE UM. Assinale-o:

(A) irritante;
(B) ordinária;
(C) medíocre;
(D) inferior;
(E) comum.

2 - Em “Mas o termo se presta a muita empulhação.”, a 
palavra grifada na frase está empregada com o valor do 
seguinte sinônimo:

(A) exatidão;
(B) justeza;
(C) armação;
(D) rigor;
(E) correção.

3 - A crônica de Walcyr Carrasco é construída a partir da 
seguinte premissa:

(A) “Daria para escrever um livro inteiro a respeito.”
(B) “Parece que vão me passar a perna.”
(C) “Nessas horas, fico pensando: será que sou bobo? Ou 

tem gente esperta demais?”
(D) “Existem termos destinados a dar a impressão de que 

algo não é exatamente o que é.”
(E) “Já estão, sim, incorporados no vocabulário.”

4 - “Ando perdido em uma selva de palavras.”. No fragmento 
destacado, há o emprego da seguinte figura de linguagem:

(A) anacoluto;
(B) metáfora;
(C) paradoxo;
(D) símile;
(E) comparação.

5 - A cada nova abordagem sobre uma palavra, a crônica 
do texto 1 faz destacar sobre as demais a seguinte função 
da linguagem:

(A) referencial;
(B) fática;
(C) conativa;
(D) poética;
(E) metalinguística.

6 - Assinale a alternativa em que todas as palavras 
destacadas são invariáveis:

(A) “Ou a culpa é minha, e não sou capaz de entender a 
profundidade da conversa.”

(B) “Ou a culpa é minha, e não sou capaz de entender a 
profundidade da conversa.”

(C) “Ou a culpa é minha, e não sou capaz de entender a 
profundidade da conversa.”

(D) “Ou a culpa é minha, e não sou capaz de entender a 
profundidade da conversa.”

(E) “Ou a culpa é minha, e não sou capaz de entender a 
profundidade da conversa.”

7 - As classes gramaticais das palavras grifadas foram 
corretamente identificadas em quase todas as alternativas, 
EXCETO EM UMA. Assinale-a:

(A) “Fico arrepiado quando alguém vem com uma 
conversa abarrotada de termos como esses.” 
(conjunção/preposição)

(B) “Fico arrepiado quando alguém vem com uma 
conversa abarrotada de termos como esses.” (pronome 
indefinido/artigo indefinido)

(C) “Fico arrepiado quando alguém vem com uma 
conversa abarrotada de termos como esses.” 
(preposição acidental/adjetivo)

(D) “Fico arrepiado quando alguém vem com uma 
conversa abarrotada de termos como esses.” 
(substantivo/pronome demonstrativo)

(E) “Fico arrepiado quando alguém vem com uma 
conversa abarrotada de termos como esses.” (verbo/
verbo)

8 - “O caso fica mais complicado em outras áreas.”. A 
alternativa em que foi corretamente identificado o núcleo 
do sujeito da oração é a seguinte:

(A) áreas;
(B) outras;
(C) complicado;
(D) mais;
(E) caso.

9 - Em “Um candidato a intelectual jamais confessa que não 
perde um episódio da série Sexta-Feira 13, por exemplo.”, 
a oração destacada possui o mesmo valor que o de um:

(A) advérbio de tempo;
(B) advérbio de causa;
(C) advérbio de finalidade;
(D) substantivo;
(E) adjetivo.

10 - “Em culinária, releitura serve para falar de alguém que 
achou uma receita antiga e lhe deu um toque pessoal.”.      
Marque A correta classificação da oração grifada é:

(A) oração subordinada substantiva objetiva direta.
(B) oração subordinada adjetiva restritiva.
(C) oração coordenada sindética adversativa.
(D) oração subordinada adverbial temporal.
(E) oração subordinada substantiva apositiva.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - O sensacional campeonato de futebol de botão de 
uma cidade reúne 329 jogadores e é disputado no regime 
de mata-mata, ou seja, o vencedor de cada partida segue 
no campeonato e o perdedor é eliminado. Se uma partida 
termina empatada, há disputa de pênaltis para decidir o 
vencedor. O número total de jogos desse campeonato é 
igual a:

(A) 215;
(B) 328;
(C) 446;
(D) 558;
(E) 1.064.

12 - Dos 140 funcionários de uma secretaria municipal, 
110 usam a internet no trabalho, 68 usam a internet em 
casa e 21 usam a internet em outros locais, sendo que 56 
usam a internet em casa e no trabalho, 12 usam a internet 
no trabalho e em outros locais, 14 a usam em casa e em 
outros locais e 10 a usam em casa, no trabalho e em outros 
locais. O número de funcionários dessa secretaria que não 
usam a internet é igual a:

(A) 13;
(B) 18;
(C) 21;
(D) 25;
(E) 30.

13 - Na sequência abaixo, cada número, do quarto em 
diante, é obtido a partir dos três anteriores de acordo com 
uma certa regra:

                         5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, …

O primeiro número negativo dessa sequência será o:

(A) 11º;
(B) 12º;
(C) 13º;
(D) 14º;
(E) 15º.

14 - A negação de “Todos os metaleiros são jovens” é:

(A) nenhum metaleiro é jovem;
(B) algum metaleiro é jovem;
(C) ao menos um metaleiro não é jovem;
(D) todos os metaleiros são velhos;
(E) nenhum jovem é metaleiro.

15 - Se não é verdade que se Juca vai usar colírio então 
não usará óculos escuros, concluimos que:

(A) se Juca não usar colírio então usará óculos escuros;
(B) Juca não usará óculos escuros;
(C) Juca não usará colírio e usará óculos escuros;
(D) Juca usará colírio e óculos escuros;
(E) Se Juca não usar óculos escuros então usará colírio.

16 - Lucia e Carlos obtiveram a mesma pontuação num 
concurso, menor do que a conseguida por Pedro. Alice 
obteve a mesma pontuação que Pedro, maior do que a de 
Joana. Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir:

I - Dos cinco, o que obteve menor pontuação foi Joana.
II - A pontuação de Alice foi maior do que a de Lucia.
III - Carlos obteve pontuação menor do que Joana.
IV - Pedro obteve pontuação maior do que Carlos.

Estão corretas as afirmativas:

(A) II e IV, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II e III, apenas;
(E) I, II, III e IV.

17 - José e João vão dar sucessivas voltas em torno de 
uma pista circular de 1km de extensão. Os dois iniciarão 
o percurso no mesmo instante, partindo do mesmo ponto, 
e vão girar no mesmo sentido. José irá de bicicleta, a uma 
velocidade de 24km/h e João, a pé, a uma velocidade de 
8km/h. Assim, quando José alcançar João novamente, José 
e João estarão respectivamente em suas voltas número:

(A) 4 e 2;
(B) 4 e 1;
(C) 3 e 1;
(D) 3 e 2;
(E) 2 e 1.

18 - Um anagrama de uma certa palavra é uma reordenação 
de suas letras. Po exemplo, ARERT é um anagrama de 
TERRA. Assim, a palavra, ACABA tem a seguinte 
quantidade de anagramas:

(A) 12;
(B) 20;
(C) 60;
(D) 90;
(E) 120.
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19 - Num avenida reta, o banco fica entre o restaurante e 
a padaria e o restaurante fica entre a padaria e o açougue. 
O açougue fica entre o jornaleiro e o banco. Juvenal está 
no banco e quer ir até o jornaleiro. Já a padaria fica entre 
o restaurante e a tinturaria. Se fizer isso normalmente, 
seguindo pela rua e fazendo o menor percurso, passará 
pelos seguintes estabelecimentos:

(A) padaria e açougue;
(B) tinturaria, restaurante e açougue;
(C) restaurante e açougue;
(D) padaria e tinturaria;
(E) restaurante e padaria.

20 - Nas primeiras três linhas  a seguir o terceiro número 
foi obtido como resultado de operações efetuadas com os 
outros dois:

                        8      5      15
                        6      3        9 
                      12      8      32
                      10      7        ?

Se o mesmo critério for usado na quarta linha, então a 
interrogação deve ser substituída por:

(A) 49;
(B) 35;
(C) 28;
(D) 21;
(E) 14.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21 - Em relação às previsões constitucionais concernentes 
ao Poder Legislativo NÃO é correto afirmar que:

(A) o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal;

(B) o número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, é 
estabelecido na Constituição, de modo que o aumento 
ou diminuição dos Deputados eleitos por cada Estado 
depende de emenda constitucional;

(C) o Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário;

(D) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal;

(E) cada legislatura terá a duração de quatro anos.

22 -  Em relação às previsões constitucionais concernentes 
ao Poder Executivo NÃO é correto afirmar que:

(A) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência 
o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado 
Federal e o do Supremo Tribunal Federal;

(B) o mandato do Presidente da República é de quatro 
anos e terá início em primeiro de janeiro do ano 
seguinte ao da sua eleição;

(C) compete privativamente ao Presidente da República 
vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

(D) compete privativamente ao Presidente da República 
autorizar referendo e convocar plebiscito;

(E) compete privativamente ao Presidente da República 
decretar o estado de defesa e o estado de sítio.

23 - Analise as afirmativas a seguir, relativas às previsões 
constitucionais concernentes ao Poder Judiciário: 

I – São órgãos do Poder Judiciário, dentre outros, o 
Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 
Justiça e os Tribunais e Juízes do Trabalho.

II – São órgãos do Poder Judiciário, dentre outros, os Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes 
Eleitorais e os Tribunais e Juízes Militares.

III – São órgãos do Poder Judiciário, dentre outros, o Supremo 
Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, os 
Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios, os Tribunais Regionais Federais e Juízes 
Federais, os Tribunais e Juízes Eleitorais e os Tribunais 
e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes do Trabalho.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 
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24 - Analise as afirmativas a seguir, relativas às previsões 
constitucionais concernentes ao Poder Judiciário:

I – É obrigatória a promoção do juiz que figure por duas 
vezes consecutivas ou quatro alternadas em lista de 
merecimento.

II – a promoção por merecimento pressupõe dois anos 
de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz 
a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, 
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o 
lugar vago.

III – não será promovido o juiz que, injustificadamente, 
retiver autos em seu poder além do prazo legal, 
não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido 
despacho ou decisão.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

25 - Em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais NÃO é correto afirmar que:

(A) é direito do trabalhador o seguro-desemprego, em 
caso de desemprego involuntário;

(B) é direito do trabalhador a garantia de salário, nunca 
inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 
variável;

(C) é direito do trabalhador o décimo terceiro salário 
com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria;

(D) é direito do trabalhador o repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos;

(E)  é direito do trabalhador a remuneração do trabalho 
diurno superior à do noturno.

26 - Em relação aos direitos dos trabalhadores previstos 
na Constituição NÃO é correto afirmar que:

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

(B) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato;

(C) não é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho;

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

(E) é vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, não podendo ser inferior 
à área de um Município.

27 - No curso de um processo criminal em que se imputa 
a João da Silva o crime de estelionato, o Ministério 
Público requereu a realização de dois exames periciais: 
um exame grafotécnico (que busca caracterizar a autoria 
das falsificações realizadas em cheques) e uma perícia de 
voz (visando à identificação do acusado como autor de 
conversas incriminadoras obtidas mediante interceptação 
telefônica autorizada judicialmente). O juiz defere o 
pedido do MP e intima João para fornecer os padrões 
gráficos e vocais necessários à perícia. Considerando 
a narrativa acima, relativa aos direitos e garantias 
individuais e coletivos,  é correto afirmar que:

(A) João é obrigado a fornecer apenas o padrão gráfico e 
não o vocal para a realização da perícia;

(B) João é obrigado a fornecer apenas o padrão vocal e 
não o gráfico para a realização da perícia;

(C) João é obrigado a fornecer o padrão gráfico e o vocal 
para a realização da perícia;

(D) João não é obrigado a fornecer nenhum padrão mas 
sua recusa pode ser interpretada em seu desfavor;

(E) João não é obrigado a fornecer nenhum padrão e sua 
recusa não pode ser considerada de forma prejudicial 
a si no curso do processo.

28 - Em relação aos Direitos e Garantias Individuais e 
Coletivos NÃO é correto afirmar que:

(A) são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder;

(B) são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;

(C) são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas o ajuizamento de qualquer ação 
judicial tendente a resguardar ou assegurar direito de 
estatura constitucional;

(D) todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(E) o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor.
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29 - Em relação à interpretação das normas constitucionais, 
à inconstitucionalidade e a seu controle NÃO é correto 
afirmar que:

(A)  o Presidente da República pode propor a ação direta 
de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade;

(B) o Presidente do Congresso Nacional pode propor 
a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade;

(C) o Procurador-Geral da República pode propor a ação 
direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória 
de constitucionalidade;

(D) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionalidade;

(E) o Governador de Estado ou do Distrito Federal pode 
propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade.

30 - Analise as afirmativas abaixo, relativas à interpretação das 
normas constitucionais, a inconstitucionalidade e seu controle:

I – Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a 
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da 
União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

II – Declarada a inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional, será 
dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias

III – O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou 
por provocação, mediante decisão de dois terços dos 
seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

31 -  Em relação à Lei de Licitações (8.666/93), NÃO é 
correto afirmar que:

(A) a licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. Quando houver igualdade de condições, 
como critério de desempate, será assegurada preferência, 
como primeiro critério de desempate, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

(B) a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis 
ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto 
ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

(C) segundo a Lei 8.666/93, é vedado aos agentes 
públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo;

(D) todos quantos participem de licitação promovida pelos 
órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito 
público subjetivo à fiel observância do pertinente 
procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer 
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 
realização dos trabalhos;

(E) a Lei 8.666/93 estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

32 - Analise as afirmativas a seguir, relativas às previsões 
constitucionais concernentes à Lei de Licitações (8.666/93):

I – É dispensável a licitação nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, mesmo quando não estiver 
caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares.

II – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial para contratação de profissional 
de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, ainda que não consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública.

III – É inexigível a licitação para a compra ou locação 
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 
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33 -  Considerando os contratos administrativos de que 
trata a Lei 8.666/93, NÃO é correto afirmar que:

(A) os contratos devem estabelecer com clareza e 
precisão as condições para sua execução, expressas 
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam;

(B) os contratos administrativos de que trata a Lei 
8.666/93 regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público e não estão sujeitos à 
aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado;

(C) os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da respectiva proposta;

(D) o preço e as condições de pagamento, os critérios, 
data-base e periodicidade do reajustamento de 
preços, os critérios de atualização monetária entre a 
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento são cláusulas necessárias em todo contrato 
as que estabeleçam;

(E) a critério da autoridade competente, em cada caso, 
e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras.

34 -  Analise as afirmativas abaixo, relativas ao concurso 
público e estabilidade:

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

II – A Constituição prevê que o servidor público estável só 
perderá o cargo em duas situações: virtude de sentença 
judicial transitada em julgado ou mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

III – Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração integral, até sua aposentadoria, não lhe 
sendo exigível que volte a trabalhar.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

35 - Dentre os requisitos dos atos administrativos 
encontramos os a seguir listados, EXCETO:

(A) competência;
(B) finalidade;
(C) forma;

(D) motivo;
(E) pessoalidade.

36 - Analise as afirmativas abaixo, relativas à Lei 
Complementar 123/06 (Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte):

I – A Lei Complementar 123/06 estabelece normas 
de tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte no que 
se refere, entre outros aspectos, ao cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias.

II – O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, de diversos 
impostos e contribuições, não estando incluído imposto 
sobre serviços de qualquer natureza (ISS). 

III – As microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar 
ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

37 - Marcos, aproveitando-se de uma viagem que Rafael 
fez ao Chile para resolver assuntos comerciais, passou a 
assediar Gabriela, esposa deste último, vindo inclusive 
a manter relações sexuais com ela. Ao retornar de sua 
viagem, Rafael decide tomar uma providência e vai ao 
encontro de Marcos. Ao encontrá-lo, Rafael saca seu 
revólver e, valendo-se de sua excelente pontaria, dispara 
um tiro certeiro bem na coluna de Marcos (de modo 
que ele nunca mais seja capaz de controlar seu corpo 
dos braços para baixo, mas que continue vivo e sofra as 
agruras de ser paraplégico). Marcos é atingido exatamente 
no local em que Rafael desejava e fica sangrando no chão. 
Rafael também dá um tiro certeiro no tórax de Gabriela, 
com animus necandi, perfurando seu pulmão. Ocorre que 
Marcos era hemofílico – fato desconhecido por Rafael – e 
vem a falecer em decorrência do extenso sangramento e da 
sua incapacidade de coagulação. Já Gabriela é socorrida 
por populares e levada ao hospital, sobrevivendo quase 
sem sequelas. Os crimes que Rafael praticou contra 
Marcos e Gabriela foram respectivamente.

(A) homicídio culposo e tentativa de homicídio;
(B) lesão corporal seguida de morte e lesão corporal 

grave;
(C) homicídio doloso e lesão corporal grave;
(D) lesão corporal seguida de morte e tentativa de 

homicídio;
(E) homicídio doloso e tentativa de homicídio.
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38 - Daniel é funcionário público e trabalha na secretaria de 
fazenda do município de Mesquita. Sua função é controlar a 
execução dos contratos da prefeitura, inclusive a autorização 
para pagamento. Auxiliado por seu irmão, Hugo, Daniel 
elabora um audacioso plano para apropriar-se de dinheiro 
pertencente à prefeitura. Daniel cadastra a conta corrente de 
Hugo como sendo de uma empresa que efetivamente presta 
serviços à prefeitura. Ao autorizar os pagamentos, João 
destina 95% dos recursos à conta verdadeira daquela empresa 
e 5% para a conta de seu irmão. Guilherme, responsável 
pela conferência e liberação dos pagamentos autorizados 
por Daniel, não observa os deveres de cuidado a que estava 
obrigado e o desvio ocorre. Os crimes praticados por Daniel, 
Hugo e Guilherme foram respectivamente.

(A) peculato doloso; peculato doloso; peculato culposo;
(B) peculato culposo; peculato doloso; nenhum crime;
(C) peculato doloso; estelionato; peculato culposo;
(D) peculato doloso; peculato doloso; nenhum crime;
(E) estelionato; estelionato; nenhum crime.

39 - Em relação aos crimes de abuso de autoridade 
(4.868/65), NÃO é correto afirmar que:

(A) considera-se autoridade, para os efeitos da lei dos 
crimes de abuso de autoridade, quem exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza civil, ou 
militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração;

(B) simultaneamente com a representação dirigida à autoridade 
administrativa ou independentemente dela, poderá ser 
promovida pela vítima do abuso, a responsabilidade civil 
ou penal ou ambas, da autoridade culpada;

(C) a sanção administrativa será aplicada de acordo 
com a gravidade do abuso cometido e consistirá 
exclusivamente em destituição de função ou demissão;

(D) constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao 
livre exercício do culto religioso;

(E) constitui abuso de autoridade ordenar ou executar 
medida privativa da liberdade individual, sem as 
formalidades legais ou com abuso de poder.

40 - Analise as afirmativas abaixo, relativas aos crimes 
contra o meio ambiente:

I – Constitui crime previsto na lei dos crimes contra o 
meio ambiente praticar ato de abuso, maus-tratos, 
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos.

II – Constitui crime previsto na lei dos crimes contra 
o meio ambiente introduzir espécime animal no 
País, sem parecer técnico oficial favorável e licença 
expedida por autoridade competente.

III – Constitui crime previsto na lei dos crimes contra o 
meio ambiente cortar árvores em floresta considerada 
de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

41 -  Analise as afirmativas abaixo, relativas aos crimes 
contra o meio ambiente:

I – Constitui crime previsto na lei dos crimes contra o meio 
ambiente causar poluição de qualquer natureza mesmo em 
níveis que não resultem ou não possam resultar em danos 
à saúde humana, nem que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora.

II – Constitui crime previsto na lei dos crimes contra o 
meio ambiente comercializar motosserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, ainda 
que com licença ou registro da autoridade competente.

III – Em todos os crimes previstos na lei dos crimes 
contra o meio ambiente a pena para condutas dolosas 
e culposas, lesivas ao meio ambiente, é a mesma. 

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

42 -  Assinale a opção correta.

(A) são causas de extinção da punibilidade a anistia, 
graça, indulto e perdão da vítima nos crimes de ação 
pública incondicionada;

(B) a retroatividade da lei que não considera mais o fato 
como criminoso extingue a punibilidade do agente, 
salvo quando se tratar de crime hediondo;

(C) a reparação do dano extingue a punibilidade do 
peculato culposo, se ocorre antes da sentença 
condenatória irrecorrível;

(D) nos crimes contra a administração pública, extingue-se 
a punibilidade do agente quando este espontaneamente 
confessa o crime no interrogatório judicial;

(E) a morte do agente só extingue a punibilidade se houver 
expressa concordância do Ministério Público, podendo 
a ação prosseguir em face dos sucessores do autor.
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43 -  Analise as afirmativas abaixo, relativas à competência 
tributária:

I – Compete exclusivamente à União e aos os Estados e o 
Distrito Federal instituir impostos.

II – Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal 
e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais 
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.

III – As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

44 - Analise as afirmativas abaixo, relativas ao imposto 
sobre patrimônio e a renda:

I –  O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza 
será informado pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, na forma da lei.

II –   Compete à União instituir impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza   .

III – O imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza não incidirá, sobre rendimentos provenientes 
de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência 
social da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, a pessoa com idade superior a 
sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, 
exclusivamente, de rendimentos do trabalho.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

45 -  Em relação às sociedades comerciais, NÃO é correto 
afirmar que:

(A) na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se 
em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente 
pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir;

(B) na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social; 

(C) consideram-se coligadas as sociedades que, em suas 
relações de capital são controladas, filiadas ou de 
simples participação, na forma da lei;

(D) uma sociedade é filiada ou coligada quando 25% 
(vinte e cinco por cento) de seu capital social está em 
poder de outra sociedade que não a controla;

(E) uma sociedade controla a outra, por exemplo, quando 
possua a maioria dos votos nas deliberações dos 
quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a 
maioria dos administradores.

46 -  Analise as afirmativas abaixo, relativas às sociedades 
simples:

I – Um sócio não pode ser substituído no exercício de 
suas funções sem o consentimento dos demais sócios 
expresso em modificação do contrato social.

II – Se o contrato não dispuser de forma distinta, a 
administração da sociedade compete separadamente 
a cada sócio.

III – Os administradores respondem solidariamente 
perante a sociedade e os terceiros prejudicados por 
culpa no desempenho das suas funções.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

47 - Analise as afirmativas abaixo, relativas ao domicílio 
e residência:

I – O domicílio da pessoa natural é onde ela estabelece 
sua residência com ânimo definitivo.

II – Se a pessoa natural tiver várias residências, onde, 
alternativamente, viva, considerar-se-á domicílio 
aquela onde ela tiver primeiro residido.

III –  Caso a pessoa natural não tenha residência habitual, 
seu domicílio é o local em que ela for encontrada.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 
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48 - Analise as afirmativas abaixo, relativas ao tema das 
obrigações:

I – A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios 
dela embora não mencionados, salvo se o contrário 
resultar do título ou das circunstâncias do caso.

II – Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, 
se outra coisa não se estipulou.

III – Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem 
culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do 
ato, que se obrigou a não praticar.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

49 -  Analise as afirmativas abaixo, relativas ao domicílio 
e residência:

I – Para propor ação é necessário ter interesse e 
legitimidade, não se lhe exigindo o primeiro requisito 
para contestá-la.

II – Não se admite o ajuizamento de ação declaratória 
quando tiver ocorrido violação do direito.

III – O interesse do autor não pode limitar-se à declaração 
da existência da relação jurídica.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

50 - Analise as afirmativas abaixo, relativas à competência:

I – É competente a autoridade judiciária brasileira quando 
no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação.

II – É competente a autoridade judiciária brasileira quando 
a ação se originar de fato ocorrido no Brasil.

III – É competente a autoridade judiciária brasileira 
quando o réu estiver domiciliado no Brasil, salvo se 
for de outra nacionalidade que não a brasileira.

Assinale a alternativa correta:

(A) estão corretas apenas as afirmativas I e II; 
(B) estão corretas apenas as afirmativas II e III;
(C) estão corretas apenas as afirmativas I e III;
(D) estão corretas todas as afirmativas;
(E) nenhuma afirmativa está correta. 

51 - São interfaces às quais, em um microcomputador, 
podem ser conectados discos rígidos, EXCETO:

(A) USB;
(B) Firewire;
(C) IDE;
(D) SATA;
(E) PS2.

52 - No Microsoft Word 2010, o ícone que realiza a função 
de aumentar o tamanho do fonte de um determinado 
trecho de texto selecionado é o:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

53 - Considere o seguinte trecho de planilha eletrônica 
gerado no Microsoft Excel:
 

Ao realizarmos a cópia do conteúdo da célula B9, com 
CTRL+C, e a colarmos na célula C9, com CTRL+V, a 
célula C9 mostrará o seguinte valor:

(A) 33
(B) 24
(C) 26
(D) 31
(E) 0
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54 - Num computador com Windows 7 um usuário 
executou o comando PING. Com a resposta desse 
comando, o usuário pode obter a seguinte informação:

(A) descobrir o servidor DNS de sua rede;
(B) descobrir o servidor DHCP de sua rede;
(C) verificar se o computador está protegido de vírus;
(D) verificar a versão do sistema operacional e qual o 

último “service pack” instalado;
(E) verificar a conectividade de um computador ou 

dispositivo remoto.

55 - Na arquitetura de redes TCP/IP são atribuídos 
endereços IP para identificar computadores nas diversas 
redes. São endereços IP válidos, EXCETO:

(A) 200.20.10.1
(B) 10.10.10.5
(C) 90.10.100.146
(D) 259.10.10.1
(E) 192.168.1.1

56 - Considere as assertivas abaixo acerca da utilização de 
navegadores (browsers) na Internet:

I-  O navegador Internet Explorer, em suas novas 
versões, somente admite do uso do protocolo HTTPS, 
pois este protocolo garante conexões mais seguras, ao 
contrário das versões anteriores, que permitiam o uso 
do protocolo http.

II-  No Internet Explorer, caso uma determinada página 
seja considerada segura ela é automaticamente 
colocada na lista de “Favoritos”.

III- A URL http://registro.br é um exemplo de URL 
válida para ser usada em um navegador.

Assinale:

(A) se apenas as assertivas I e II estiverem corretas;
(B) se apenas a assertiva I estiver correta; 
(C) se apenas a assertiva II estiver correta;
(D) se apenas a assertiva III estiver correta;
(E) se todas as assertivas estiverem corretas.

57 - Considere as assertivas abaixo acerca da utilização 
do editor de textos Microsoft Word:

I-  Não é possível inserir cabeçalho (header) e rodapé 
(footer) num mesmo documento, pois como ambos 
têm a mesma função e o Word restringe o seu uso.

II-  Arial, A4, Letter e Times New Roman são nomes de 
fontes padrão de todas as versões do Word.

III- O modo de alinhamento de parágrafos denominado 
“Justificado” alinha o texto em ambas as margens 
(esquerda e direita), adicionando espaço extra entre 
as palavras, se necessário.

Assinale:

(A) se apenas a assertiva I estiver correta;
(B) se apenas a assertiva II estiver correta;
(C) se apenas a assertiva III estiver correta;
(D) se as assertivas I, II e III estiverem corretas;
(E) se nenhuma assertiva estiver correta.

58 - Por vezes, ao editar um documento no Microsoft 
Word, um usuário precisa usar um comando que mostra 
as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação 
que normalmente ficam escondidos. Este comando pode 
ser acionado através do ícone:

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

59 - No Microsoft Excel, ao usarmos a opção de “Formatar 
Células”, podemos selecionar e aplicar diferentes formatos 
de números  que trocam a aparência com que um número 
é mostrado. Alguns dos formatos de números disponíveis 
e válidos são, EXCETO:

(A) geral;
(B) moeda;
(C) racional;
(D) contábil;
(E) porcentagem.

60 - Os programas navegadores (browsers), ao fazerem 
acesso a determinados websites ou páginas na Internet, 
podem gravar em seu computador local arquivos 
chamados COOKIES. Estes arquivos são:

(A) uma cópia da configuração do navegador, para o caso 
de perda de informações devido a erros no disco;

(B) um resumo de TODOS os sites acessados pelo usuário;
(C) os endereços IP dos sites já acessados pelo usuário, 

pois dessa forma o acesso fica mais rápido;
(D) programas add-on que executam quando o navegador 

é iniciado;
(E) pequenos arquivos de texto que os sites podem gravar 

no computador para armazenar informações sobre 
suas opções anteriores de utilização.






