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PORTUGUÊS 

 
TEXTO I 

A televisão e a volta às cavernas 
 

Tende-se a esquecer, nestes tempos, que o melhor meio 
de comunicação já inventado é a palavra. 
Qual é a minha porta? Está o leitor, ou a leitora, diante 
dos toaletes de um restaurante, um teatro ou hotel, e 
com freqüência experimentará um momento de 
vacilação. Não que tenha dúvida quanto ao próprio sexo. 
A dúvida é com relação àqueles sinais inscritos sobre cada 
uma das duas portas -- que querem dizer? Olha-se bem. 
Procura-se decifrar seu significado profundo. Enfim, vem 
a iluminação: ah, sim, este é um boneco de calças. Sim, 
parece ser isso. E aquela silhueta, ali ao lado, parece ser 
uma boneca de saia. Então, esta é a minha porta, 
concluirá o leitor. E aquela é a minha, concluirá a leitora.  
A humanidade demorou milhões de anos para inventar a 
linguagem escrita e vêm agora as portas dos toaletes e a 
desinventam. Por que não escrever "homens" e 
"mulheres", reunião de letras que proporciona a 
segurança da clareza e do entendimento imediato? Não. 
Algumas portas exibem silhuetas de calças e saias. Outras, 
desenhos de cartolas, luvas, bolsas, gravatas, cachimbos e 
outros adereços de uso supostamente exclusivo de um 
sexo ou outro. Milhões de anos de progresso da 
humanidade, até a invenção da comunicação escrita, são 
jogados fora, à porta dos toaletes.  
E no entanto a palavra, a palavra escrita especialmente, 
continua sendo um estupendo meio de comunicação. 
Deixa-se um bilhete para um colega de trabalho dizendo 
"Fui para casa", e vazado nesses termos, com o uso 
dessas três singelas palavrinhas, será sem dúvida de 
entendimento mais fácil e unívoco do que se desenhar 
uma casinha de um lado, um hominho de outro, e uma 
flecha indicando o movimento de um para a outra. 
Vivemos um tempo de culto da imagem. Esquece-se o 
valor inestimável da palavra.  
(...) 
A desvalorização da comunicação escrita, em nosso 
tempo, começa numa banalidade como as portas dos 
toaletes e culmina neste símbolo do século que é o culto 
das    conquistas   tecnológicas  --  do   rádio  ao    telefone  
 

 
celular, no caso das comunicações. Ora, conquista por 
conquista, continua insuperável, no mesmo ramo das 
comunicações, em primeiro lugar a invenção de uma 
língua comum, em cada determinada comunidade, e em 
segundo a reprodução dessa língua em signos escritos. 
 Lorde Thomson of Monifieth, um inglês que já presidiu a 
Independent Broadcasting Authority, órgão de supervisão 
do sistema de rádio e televisão na Grã-Bretanha, disse 
certa vez numa conferência que lamenta não ter surgido 
na história da humanidade primeiro a televisão, e depois 
os tipos móveis de Gutenberg. "Penso que imprimir e ler 
representam formas mais avançadas de comunicação 
civilizada do que a transmissão de TV", afirmou. Esse 
lúcido inglês confessou que, em seus momentos 
sombrios, se sente incomodado com o pensamento de 
que a humanidade caminhou milhões de anos para voltar 
ao ponto de partida. Começou magnetizada pelos 
desenhos nas paredes das cavernas e terminou 
magnetizada diante das figuras de alta definição nas 
paredes onde se embutem os aparelhos de televisão. 

(Roberto Pompeu de Toledo, VEJA on line, 25.06.97) 
 

QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                      
De acordo com o texto é correto afirmar: 
a. O ponto  de  partida  da  humanidade  foi  a  palavra 
escrita. 
b. A desvalorização da escrita começou nas paredes das 
cavernas. 
c. Vivemos hoje um tempo de culto à palavra seguida de 
sua representação gráfica em desenhos. 
d. A humanidade começou magnetizada pelos  desenhos 
nas paredes das cavernas e terminou  magnetizada pelos 
desenhos, ora mais modernos, nas paredes em que se 
embutem os aparelhos de televisão. 

 
QUESTÃO 2________________  _____________________ 
Quanto à tipologia, o texto “A televisão e a volta às 
cavernas” é : 
a. É narrativo com características de um conto. 
b. É dissertativo com características de um  ensaio. 
c. É narrativo com características de uma fábula. 
d. É descritivo com características de um relatório. 
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QUESTÃO 3_________________________   ________   __    
Assinale a alternativa correta quanto aos mecanismos de 
coesão e coerência no texto: 
a. “ Que querem dizer” (linha 08) refere-se a àqueles 
sinais inscritos. 
b. “ vêm” ( linha 15) refere-se à humanidade. 
c. “Outras’ ( linha 19) refere-se a silhuetas. 
d. “conquistas tecnológicas” (linha 38) refere-se às 
conquistas tecnológicas, no caso das comunicações, 
especificamente o rádio e o telefone celular. 

 
QUESTÃO 4________  __________________________   
Leia as proposições: 
I – No fragmento “Por que não escrever "homens" e 
"mulheres", reunião de letras que proporciona a 
segurança da clareza e do entendimento imediato?”(linha 
16) a palavra destacada é pronome relativo. 
II– No fragmento “A desvalorização da comunicação 
escrita, em nosso tempo, começa numa banalidade como 
as portas dos toaletes e culmina neste símbolo do século 
que é o culto das conquistas tecnológicas...”(linha 35) a 
palavra destacada é conjunção integrante. 
III - No fragmento “Lorde Thomson of Monifieth, um 
inglês que já presidiu a Independent Broadcasting 
Authority, órgão de supervisão do sistema de rádio e 
televisão na Grã-Bretanha,...” (linha 44) a palavra 
destacada é pronome relativo. 
IV–No fragmento “... disse certa vez numa conferência 
que lamenta não ter surgido na história da humanidade 
primeiro a televisão, e depois os tipos móveis de 
Gutenberg” (linha 46) a palavra destacada é conjunção 
integrante. 
Estão corretas: 
a. I, II, III. 
b. I , III e  IV 
c. I , II e IV 
d. I, II, III e IV 

 
QUESTÃO 5__________________________________ __  
Há oração subordinada reduzida em todas as 
alternativas, exceto em: 
a. “Procura-se decifrar seu significado profundo.”  (linha 
09) 
b. “E aquela silhueta, ali ao lado, parece ser uma boneca 
de saia.”(linha 11) 
 

 
c. “A humanidade demorou milhões de anos para 
inventar a linguagem escrita e vêm agora as portas dos 
toaletes e a desinventam.”(linha 14) 
d. “Esse lúcido inglês confessou que, em seus momentos 
sombrios, se sente incomodado com o pensamento de 
que a humanidade caminhou milhões de anos...”(linha 51) 

 

QUESTÃO 6____________________________________  
Assinale a alternativa que apresente verbo com a 
mesma regência do verbo esquecer em “Esquece-se o 
valor inestimável da palavra” ( linha 34). 
a. “vêm agora as portas dos toaletes” ( linha 15) 
b. “reunião de letras que proporciona a segurança da 
clareza e do entendimento imediato?” ( linha 17) 
c. “culmina neste símbolo do século” ( linha 37) 
d. “Começou magnetizada pelos desenhos nas paredes 
das cavernas” ( linha 55) 

 

QUESTÃO 7___________________________________    _   
A palavra “móveis”  destacada em “... que lamenta não 
ter surgido na história da humanidade primeiro a 
televisão, e depois os tipos móveis de Gutenberg.”( linha 
47). Está empregada com acepção diferente em: 
a. Os bens móveis devem ser guardados em lugar seguro. 
b. Na cena do filme, as paredes estavam móveis, como se 
quisessem engolir os moradores do lugar. 
c. Fiz mau negócio na compra dos móveis de meu 
escritório. 
d. Objetos móveis ficavam mais próximos às portas. 

 

QUESTÃO 8_____________________ __________   __    _   
O emprego do sinal indicativo de crase em “A dúvida é 
com relação àqueles sinais inscritos sobre cada uma das 
duas portas -- que querem dizer?” Se dá pela contração 
da preposição A com o pronome demonstrativo A. Tal 
contração só não ocorre na alternativa: 
a. Você já pagou aquela quantia que devia ao Banco do 
Brasil? 
b. Dirigi-me aquele balcão de informações. 
c. Ele deve aquela mulher tudo o que sabe. 
d. Doei aquela instituição brinquedos e roupas infantis. 
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QUESTÃO 9________________  ____________________   
Observe os pares de palavras: 
I – Feiura, Feiissimo 
II – Assembleia, Heroi 
III – Herói , heroico 
IV – Destróier, Feiíssimo 
Segundo regras de Ortografia, Acentuação Gráfica e o  
Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, estão 
corretamente grafadas as palavras dos itens: 
a. I, II e IV 
b. II, III e IV 
c. III e IV 
d. IV apenas 
 
QUESTÃO 10__________________________________    _   
Assinale a alternativa cujo verbo está flexionado no 
plural para concordar com o sujeito composto: 
a. “A humanidade demorou milhões de anos para 
inventar a linguagem escrita e vêm agora as portas dos 
toaletes e a desinventam.” 
b. “Milhões de anos de progresso da humanidade, até a 
invenção da comunicação escrita, são jogados fora, à   
porta dos toaletes”. 
c. “Penso que imprimir e ler representam formas mais 
avançadas de comunicação civilizada do que a 
transmissão de TV", afirmou.” 
d. “Algumas portas exibem silhuetas de calças e saias. 
Outras, desenhos de cartolas, luvas, bolsas, gravatas, 
cachimbos e outros adereços de uso supostamente 
exclusivo de um sexo ou outro.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 11___________________________________  _    
O município de Caririaçu foi primitivamente habitado 
pelos índios Cariris. Por está situado geograficamente 
em uma região serrana de solo fértil e de clima ameno o 
município logo teve o seu território ocupado por 
nordestinos advindos principalmente dos estados de 
Pernambuco e Alagoas. Orientados pelo Padre Cicero 
estes novos serranos se dedicaram ao cultivo de: (Fonte: 

Borges Raimundo de Oliveira – Serra de São Pedro: História de 
Caririaçu, 2009). 
a. Milho 
b. Sisal 
c. Mandioca 
d. Frutas 

 
QUESTÃO 12____________________   ___________   ___  
Em 2012 comemora-se o centenário de nascimento de 
Luiz Gonzaga. Ao longo de sua carreira o Rei do Baião 
teve vários parceiros musicais como Zé Dantas, Miguel 
Lima, Lourival Silva e Zé Marculino. Contudo, o parceiro 
mais conhecido de Luiz Gonzaga foi mesmo o compositor 
Humberto Cavalcanti Teixeira, autor de clássicos como 
Asa Branca, No meu Pé de Serra, Baião de Dois, Assum 
Preto e Légua Tirana, entre outros. Humberto Teixeira 
nasceu no dia 5 de janeiro de 1915, no município de: 
a. Salgueiro (PE) 
b. Rio de Janeiro (RJ) 
c. Iguatu (CE) 
d. Juazeiro do Norte (CE) 

 
QUESTÃO 13_________________________________  _  _  
A parte brasileira do bioma Floresta Amazônica abrange 
4,1 milhões de km². Se for considerada a Amazônia 
Legal, a área é maior, igual a 5,5 milhões de km², mais de 
60% do território ou dois terços do país. A Amazônia 
Legal compreende nove estados brasileiros, entre os 
quais estão: 
a. Acre, Amapá, Ceará e Pernambuco 
b. Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima  
c. Amazonas, Sergipe, Rondônia e Tocantins 
d. Acre, Amapá, Amazonas e Santa Catarina 
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QUESTÃO 14__    ________________      _____________        
Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um grande 
período de crescimento no mundo. Este período durou 
cerca de 30 anos, a produção de riquezas tornou-se a 
preocupação maior das nações do planeta, e pouco foi 
feito para a distribuição dessa riqueza. Depois veio a 
preocupação com a igualdade e a distribuição dessas 
riquezas. Porém nos últimos 20 anos, veio a 
preocupação com os recursos do planeta. (Revista Época 

Nº 735 de 18 de julho de 2012.) 
Os três elementos acima citados deram origem ao 
conceito de desenvolvimento: 
a. Socioambiental 
b. Global 
c. Sustentável 
d. Econômico 

 
QUESTÃO 15___________________  ________________  
Marque a alternativa que traz apenas municípios 
limítrofes de Caririaçu. 
a. Crato, Farias Brito e Barbalha 
b. Granjeiro, Milagres e Lavras da Mangabeira 
c. Várzea Alegre, Missão Velha e Aurora 
d. Nova Olinda, Juazeiro do Norte e Altaneira 

 

QUESTÃO 16_________________________________  ___  
Com a publicação da lei nº 11.662/2008 houve a 
alteração no número de faixas de fuso horário no Brasil, 
além de estabelecer datas fixas no calendário mensal 
para o horário de verão. Marque a opção que trás o 
número de faixas de fuso horário adotada pelo Brasil. 
a. 3 faixas de fuso horário 
b. 2 faixas de fuso horário 
c. 4 faixas de fuso horário 
d. 1 faixa de fuso horário 

             

QUESTÃO 17________________________________   ___  
A mais tradicional aplicação financeira do mercado, a 
Poupança, sofreu alterações nas suas regras de 
rendimento. Marque a alternativa que não corresponde 
à nova regra da poupança: 

a. Para depósitos realizados a partir de 04 de maio de 
2012, enquanto a Taxa SELIC for maior que 8,5% ao ano, a 
remuneração da poupança continua 0,5% ao mês mais TR. 
b. Para depósitos realizados antes de 04 de maio de 2012, 
a remuneração será de 0,5% ao mês mais a TR,  
 

 
independente de mudanças na taxa SELIC, pelo tempo 
que forem mantidos em poupança. 
c. Para depósitos realizados antes de 04 de maio de 2012, 
quando a Taxa SELIC for igual ou menor que 8,5% ao ano, 
a remuneração da poupança será igual a 70% da Meta da 
Taxa SELIC mensalizada vigente na data de início do 
período de rendimento mais a TR. 
d. Para depósitos realizados a partir de 04 de maio de 
2012, quando a Taxa SELIC for igual ou menor que 8,5% 
ao ano, a remuneração da poupança será igual a 70% da 
Meta da Taxa SELIC mensalizada vigente na data de início 
do período de rendimento mais a TR. 
 
QUESTÃO 18________________   ___________________   
A cientista brasileira, médica infectologista, Miriam 
Tendler (Chefe do Laboratório da Fundação Oswaldo 
Cruz) após vários anos de estudo criou uma vacina 
contra uma doença que atinge 200 milhões de pessoas 
no mundo. No Brasil, um país onde 55% dos municípios 
não tem rede coletora de esgotos, a população se torna 
um alvo muito fácil para o contágio que acontece pelas 
fezes do caramujo hospedeiro, encontrado em lagoas, 
represas e cursos d’água de corrente fraca. (Revista Época 

Nº 735 de 18 de julho de 2012.) 

A Vacina descoberta é contra a: 
a. Leishmaniose 
b. Esquistossomose 
c. Toxoplasmose 
c. Leptospirose 

 
QUESTÃO 19__________________________   ________ _  
A Rio+20 é tida como uma oportunidade singular para os 
lideres mundiais reafirmarem seus compromissos com a 
criação de uma futuro sustentável para todos. No evento 
vários chefes de Estado tiveram a oportunidade de 
defender suas posições quanto os assuntos discutidos no 
mundo. 
Que chefe de Estado defendeu os direitos reprodutivos 
das mulheres? “As mulheres tem que ter o direito de 
decidir quando deseja ter filhos.” 
a. Gleisi Hoffmann 
b. Hillary Clinton 
c. Carlos Lopes 
d. Ban Ki-moon 
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QUESTÃO 20___________________________________  _                                                                        
Qual informação abaixo não está relacionado ao 
programa “Ação Brasil Carinhoso” lançado em maio de 
2012 pela presidente Dilma Rousseff? 
a. Faz parte do programa “Brasil sem Miséria”, que é 
direcionado aos brasileiros que vivem em lares cuja renda 
familiar é de até R$ 70,00 por pessoa. De acordo com o 
Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), estão nesta situação cerca de 16,2 
milhões de brasileiros.  
b. A ação vai garantir que toda família brasileira que 
tenha, pelo menos, uma criança de zero a seis anos, 
receba uma renda mensal de no mínimo de R$ 70,00, por 
pessoa da família.  
c. Vai aumentar o número de vagas e melhorar a 
qualidade das creches. No lançamento da ação, será 
assinado acordo com as prefeituras para a construção de 
mais 1.500 creches em todo o país. Até o final de 2014, a 
meta é de 6 mil novas creches. 
d. A ação destina R$300,00 por trimestre, chegando ao 
total de R$1.200,00 para cada família por ano. Podem ser 
beneficiárias do programa, famílias em situação de 
extrema pobreza que desenvolvam atividades de 
conservação ambiental. Para ter direito ao benefício, a 
família tem que manter a cobertura vegetal da área onde 
vive identificada pelo diagnóstico ambiental e provar que 
faz uso sustentável dos recursos naturais existentes nela.  

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 21___________________________________  _    
Acerca do lançamento tributário, é correto afirmar que: 
a. Na ausência de declaração por parte do contribuinte, o 
agente público encarregado do lançamento tributário 
poderá constituir o crédito tributário, tornando-se exigível 
somente após a homologação pelas instâncias 
administrativas superiores. 
b. É vedado a autoridade administrativa alterar de ofício o 
lançamento, após o contribuinte ter sido devidamente 
notificado. 
c. Aplica-se ao lançamento tributário a lei vigente na data 
da ocorrência do fato gerador, ainda que ao tempo da 
constituição do crédito referida lei haja sido modificada 
ou revogada. 
 

 
d. A constituição do crédito tributário é realizada com a 
inscrição do débito em dívida ativa, independentemente 
da notificação prévia do sujeito passivo quando do 
lançamento de ofício. 
 
QUESTÃO 22____________________   ___________   ___  
Sobre a Administração Tributária e a Dívida Ativa 
Tributária, assinale a alternativa correta: 
a. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária 
quaisquer livros comerciais, mesmo os não obrigatórios, 
desde que haja limitação do exame aos pontos, objeto da 
investigação. 
b. As informações relativas a inscrições na dívida ativa 
tributária não podem ser divulgadas, pois configuraria 
violação ao sigilo fiscal. 
c. As empresas de administração de bens, bem como os 
bancos públicos ou privados não são obrigados a fornecer 
à autoridade administrativa as informações de que 
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades 
de terceiros. 
d. Com a lavratura de Termo de Início de Fiscalização 
promovido pela autoridade administrativa fazendária, 
tem-se a antecipação do prazo decadencial que, 
normalmente, ocorreria com lançamento. 
           
QUESTÃO 23__________________________________  _  
Concernente aos impostos previstos na Constituição 
Federal/88 assinale a alternativa incorreta: 
a. O imposto  sobre  produtos  industrializados  é 
caracterizado por ser seletivo e não cumulativo. 
b. Apesar do IOF ser um imposto federal, em se tratando 
de ouro ativo financeiro ou instrumento cambial, toda a 
arrecadação é transferida aos Estados e Municípios. 
c. Compete  ao  Estado  em  que  for  processado  o 
arrolamento ou inventário, decorrente de sucessão causa 
mortis, o ITCMD de bens móveis, títulos e créditos. 
d. Segundo o entendimento do STJ, incide a cobrança de 
ICMS sobre o serviço de habilitação de telefone celular. 
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QUESTÃO 24_______   _________________________        
Julgue o item incorreto acerca da sentença e da coisa 
julgada no processo civil: 
a. Não recai a autoridade da coisa julgada sobre a 
motivação da sentença, podendo ser rediscutida em 
outro processo, ainda que entre as mesmas partes, bem 
como relacionada a objeto diferente. 
b. A sentença nula reveste-se da autoridade da coisa 
julgada, porém, poderá ser rescindida. 
c. Quanto aos efeitos da sentença, tem-se na tutela 
constitutiva a formação de título executivo judicial, não 
declarando apenas a existência do direito, mas 
concedendo a possibilidade de valer-se da sanção 
executiva. 
d. Segundo entendimento do STJ, no reexame necessário 
da sentença, é defeso, ao Tribunal, aplicar a reformatio in 
pejus imposta à Fazenda Pública. 

 
QUESTÃO 25___________________  ________________  
Analise as proposições sobre litisconsórcio, e assinale a 
alternativa incorreta: 
a. No litisconsórcio não há multiplicidade de processos, 
mas um processo com mais de um autor ou réu. 
b. É atribuído ao juiz o poder de limitar o número de 
litisconsortes, desde que se trate de litisconsórcio 
facultativo e o número de litigantes não comprometa a 
rápida solução do litígio ou cause prejuízo ao direito de 
defesa. 
c. No litisconsórcio unitário, temos a incidência do 
princípio da independência dos litisconsortes, é dizer que 
cada um destes é responsável pelos seus atos. 
d. O recurso cabível, contra a decisão judicial que aprecia 
o desmembramento do processo, será o agravo de 
instrumento. 

 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
Sobre a resposta do réu, assinale a opção incorreta: 
a. Segundo posicionamento doutrinário majoritário, 
apesar de o CPC estabelecer um prazo de quinze dias para 
as exceções, em se tratando de impedimento não ocorre 
a preclusão, pois o vício pode ser invocado inclusive para 
rescindir a sentença. 
b. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, 
somente os documentos indispensáveis à defesa deverão 
ser juntados com a contestação, os demais podem ser 
oferecidos em outras fases e até mesmo na via recursal. 

 
c. Na ausência da interposição da exceção de suspeição 
pela parte, surge a preclusão, mas tal falta não impede 
que o juiz a reconheça de ofício. 
d. A reconvenção é dirigida contra o autor, mas pode 
reconvir contra terceiro, se tratar de litisconsórcio 
facultativo do autor com terceiro. 
 
QUESTÃO 27________________________________   ___  
Quanto à cumulação de pedidos, assinale a alternativa 
incorreta: 
a. Tem-se por cumulação simples quando o autor formula 
diversos pedidos postulando que todos sejam acolhidos 
pelo juiz, desde que estes sejam conexos. 
b. Tem-se por cumulação subsidiária quando o autor 
formula mais de um pedido, com a pretensão de que só 
um deles seja acolhido. 
c. Tem-se por cumulação alternativa quando o autor 
formula mais de um pedido, mas pede ao juiz o 
acolhimento de apenas um, sem manifestar preferência 
por este ou aquele. 
d. Tem-se por cumulação sucessiva quando o autor 
formula dois ou mais pedidos em relação ao mesmo réu, 
buscando o acolhimento de todos. 
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QUESTÃO 28________________   ___________________  
Quanto às férias, analise as proposições: 
I. É lícito o acréscimo do terço constitucional ao 
pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas 
ou não, na vigência da CF/88. 
II. O abono de férias decorrente de instrumento 
normativo e o abono de 1/3(um terço) previsto na CF/88 
têm natureza jurídica idêntica, constituindo-se bis in idem 
seu pagamento simultâneo, sendo legítimo o direito do 
empregador de obter compensação de valores 
porventura pagos. 
III. O empregado contratado sob regime de tempo parcial 
que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do 
período aquisitivo terá seu período de férias reduzido à 
metade. 
IV. A prescrição do direito de reclamar a concessão das 
férias ou o pagamento da respectiva remuneração se 
inicia do término do período concessivo. 
V. O empregado que se demite antes de completar 
12(doze) meses de serviço tem direito a férias 
proporcionais.  
Assinale a alternativa correta: 
a. Apenas os itens I, II e V estão corretos. 
b. Apenas os itens II, III e V estão incorretos. 
c. Apenas os itens IV e V estão incorretos. 
d. Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 
 
QUESTÃO 29__________________________   ________ _  
Sobre a retribuição do trabalho, marque a opção 
incorreta: 
a. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias 
feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. 
b. Não possui natureza salarial, ou seja, não integra o 
salário do prestador de serviço, para efeitos legais, a 
parcela denomina quebra de caixa. 
c. A ajuda de custo tem natureza ressarcitória, devendo 
ser atribuída em parcela única e exclusivamente 
destinada em decorrência de mudança de local de 
trabalho. 
d. Não possuem natureza salarial: o salário-família, a 
participação nos lucros ou resultados, o abono pecuniário 
de férias, o abono do programa de integração social, a 
ajuda compensatória mensal e a parcela recebida a título 
de vale-transporte. 
 
 

 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                       
Quanto à duração do trabalho e períodos de descanso, é 
correto afirmar: 
a. Caso  o  empregador cobre,  parcialmente  ou  não, 
importância pelo transporte fornecido aos empregados, 
para local de difícil acesso ou não servido por transporte 
regular, afasta o direito à pretensão da horas in itinere. 
b. Os  intervalos  para  repouso  e/ou  alimentação  são 
considerados interjornadas. 
c. Os  intervalos  hebdomadários  são os períodos  de 
descanso outorgados, sem o prejuízo dos intervalos 
interjornadas, entre uma e outra semana de trabalho. 
d. A compensação de horas de trabalho caracteriza-se 
pelo ajuste firmado empregado e empregador no sentido 
de permitir que o excesso de horas em determinada 
jornada seja compensado pela diminuição de horas em 
outra, ajustada somente mediante acordo coletivo de 
trabalho. 
 
QUESTÃO 31__________________________________  _  
Acerca da licitação (Lei nº 8.666/93), analise as 
proposições: 
I. Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 
II. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
III. É dispensável a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento. 
IV. 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. 
Marque a opção correta: 
a. Apenas o item III é correto. 
b. Apenas os itens I e III são corretos. 
c. Apenas os itens I, III, e IV são corretos. 
d. Os itens I, II, III e IV são corretos.  
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QUESTÃO 32___   _____________________________        
Quanto à prescrição, podemos afirmar que: 
a. A prescrição poderá ser arguida em qualquer grau de 
jurisdição por qualquer das partes, bem como estas 
podem alterar seu prazo por acordo. 
b. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 
solidários, aproveitar-se-á em favor dos outros se a 
obrigação for divisível. 
c. Tem-se suspensa a prescrição quando por qualquer ato 
inequívoco, ainda que extrajudicial, importe o 
reconhecimento do direito pelo devedor. 
d. Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento 
de enriquecimento sem causa. 

 
QUESTÃO 33___________________  ________________  
Acerca das modalidades de contratos, analise as 
proposições: 
I. É vedado ao mutuante exigir garantia da restituição 
antes do vencimento, mesmo diante de notória mudança 
na sua situação financeira do mutuário. 
II. No contrato de prestação de serviços, não havendo 
prazo estipulado, nem se podendo deduzir a natureza do 
contrato, ou do costume do lugar, é lícito as partes, a seu 
arbítrio, resolver o contrato, independentemente de 
prévio aviso. 
III. Permite-se a compensação dos prejuízos causados 
pelo mandatário, com os proveitos que, por outro lado, 
tenha obtido ao seu constituinte. 
IV. A obrigação do fiador transfere-se aos herdeiros, 
contudo, a responsabilidade da fiança se limita ao tempo 
decorrido até a morte do fiador, bem como não poderá 
ultrapassar as forças da herança. 
Assinale a alternativa correta: 
a. Apenas os itens I e II são incorretos. 
b. Apenas os itens II e III são incorretos. 
c. Apenas os itens II e IV são corretos. 
d. Apenas os itens I, II e III são incorretos. 

 
QUESTÃO 34_________________________________  ___ 
Quanto à Responsabilidade Civil prevista no Código Civil, 
é incorreto afirmar que: 
a. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as 
pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 
fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
 
 

 
b. São solidariamente responsáveis com os autores os co-
autores, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou 
estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo 
para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e 
educandos. 
c. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la 
cessa com o falecimento da vítima ou do agente 
causador. 
d. A indenização por injúria, difamação ou calúnia 
consistirá na reparação do dano que delas resulte ao 
ofendido. 

                                    
QUESTÃO 35________________________________   ___  
Assinale a alternativa incorreta: 
a. As empresas públicas e as sociedades de economia 
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado. 
b. São princípios  da  ordem  econômica:  soberania 
nacional, função social da propriedade, livre a 
concorrência, redução das desigualdades regionais e 
sociais e a busca do pleno emprego. 
c. A União, nos termos da Constituição Federal, poderá 
contratar particulares para realização de pesquisa, lavra e 
enriquecimento de minérios, exceto os minerais 
nucleares e seus derivados. 
d. Constituem  monopólio  da  União  a  importação e 
exportação dos produtos e derivados básicos resultantes 
das atividades a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 
e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, bem como 
da refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 

 
QUESTÃO 36____________                                              ____ 
Sobre os direitos e garantias fundamentais, é incorreto o 
que se afirma em: 
a. O  princípio  da  tutela jurisdicional  consiste  na 
impossibilidade da lei de excluir da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
b. As práticas do racismo e da tortura constituem crimes 
inafiançáveis e imprescritíveis. 
c. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, 
se esta não for intentada no prazo legal. 
d. As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado. 
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QUESTÃO 37___________________  ________________  
Assinale o enunciado que não está em consonância com 
o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal: 
a. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária 
ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão 
da lei de diretrizes orçamentárias. 
b. Os  recursos  legalmente  vinculados  a  finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender 
ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
c. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 
d. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela 
União ou por Estado, em decorrência de garantia 
prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso 
a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação 
da mencionada dívida. 

 

QUESTÃO 38_________________________________  ___ 
Analise as proposições: 
I. Não faz parte da natureza legal da permissão de serviço 
público a formalizada mediante contrato de adesão. 
II. As formas estabelecidas,  na  legislação federal,  de 
Parceria Público-Privada(PPP) são: a concessão comum e 
a patrocinada. 
III. Tem-se a caducidade, concernente  a  extinção  do 
contrato de concessão de serviço público, quando ocorre 
a retomada do serviço, por inexecução total ou parcial do 
contrato por parte da concessionária. 
IV. Tem-se  a  encampação, concernente a extinção do 
contrato de concessão de serviço público, quando ocorre 
a retomada do serviço, por motivo de interesse público. 
Marque a opção correta: 
a. Apenas os itens I e III são incorretos. 
b. Apenas os itens III e IV são corretos. 
c. Apenas os itens I e II são corretos. 
d. Apenas os itens I, II e IV são incorretos. 

                                     
QUESTÃO 39________________________________   ___  
Quanto aos bens da União, as terras devolutas são 
consideradas bens: 
a. Afetados 
b. Dominicais 
c. De uso especial 
d. Aforados  

 
QUESTÃO 40____                                           ______           __   
O Município de Caririaçu, após a estrita observância 
legal e cumprimento de todas as formalidades, procedeu 
a desapropriação de um imóvel com o objetivo de 
construir um posto de saúde local. Tem-se por esse ato 
administrativo como: 
a. De gestão. 
b. De expediente. 
c. De império. 
d. Vinculado. 
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