
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 2  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 
 

INSTRUÇÕES  

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

prova objetiva, conforme quadro a seguir: 

  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 20 Língua Portuguesa 

21 a 30 Matemática 

31 a 40 Informática 

41 a 50 Conhecimentos Específicos 

 

 Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de 

Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta com 

tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o 

candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a 

Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 

da sala. 

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do 

início da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do 

Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso 

da capa da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a 

realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 

como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 

acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. 

13. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer 

equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que 

devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, 

durante a realização das provas. 

14. Os objetos de uso pessoal, como telefones celulares e relógios, 

deverão ser desligados e mantidos dentro do envelope plástico, 

disponibilizado pela FAFIPA, até o término da prova e entrega da 

Folha de Respostas ao fiscal.  

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Meter medo na mulher transformou-se para ele em 

questão de honra. Tinha de vê-la pálida, trêmula 
Cientistas americanos estudam o caso de uma mulher 

portadora de uma rara condição, em resultado da qual ela 
não tem medo de nada. 

 
1.° “Ele não sabia o que o esperava quando, levado 

mais pela curiosidade do que pela paixão, começou a 
namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também 
um elemento interesseiro; tinha um projeto secreto, que 
era o de escrever um livro chamado “A Vida com a Mulher 
sem Medo”, uma obra que, imaginava, poderia fazer 
enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. Mas ele não 
tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 

2.° Dominador, o homem queria ser o rei da casa. 
Suas ordens deveriam ser rigorosamente obedecidas pela 
mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele 
recorria a ameaças: quero o café servido às nove horas da 
manhã, senão… E aí vinham as advertências: senão eu 

grito com você, senão eu bato em você, senão eu deixo 
você sem comida. 

3.° Acontece que a mulher simplesmente não tomava 
conhecimento disso; ao contrário, ria às gargalhadas. Não 
temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de 
castigo. E até dizia, gentil: “Bem que eu queria ficar 
assustada com suas ameaças, como prova de 
consideração e de afeto, mas você vê, não consigo.” 

4.° Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, 
deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de honra. 
Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por socorro. 

5.° Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou 
a uma conclusão: para amedrontá-la só barata ou rato. 
Resolveu optar pela barata, por uma questão de 
facilidade: perto de onde moravam havia um velho 
depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e 
conseguiu quatro exemplares, que guardou num vidro de 
boca larga. 

6.° Voltou para casa e ficou esperando que a mulher 
chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, 
gritando histericamente. E ele enfim se sentiria o 
vencedor. 

7.° Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa 
surpreendente, porque ali não havia ratos, sobretudo um 
roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei dos 
Ratos. Quando a mulher finalmente retornou encontrou-o 
de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as 
baratas, gritando histericamente. 

8.° Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor 
temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi buscar uma 
vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e 
liquidou-o sem maiores problemas. Feito que ajudou o 
homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que 
ele segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-
a assombrada: o que pretendia ele fazer com os pobres 
insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 

9.° Àquela altura ele já nem sabia o que dizer. 
Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele 
agora o constatava, ela não tinha medo de baratas, assim 
como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a 
situação. E admitir que viver com uma mulher sem medo 
era uma coisa no mínimo amedrontadora”.  

 
http://sergyovitro.blogspot.com.br/2011/01/moacyr-scliar-

mulher-sem-medo.html 
 

QUESTÃO 01  
 O real interesse do homem pela mulher sem medo 

era 

(A) viver uma irresistível e interminável paixão com ela.  
(B) escrever um livro sobre a vida com a mulher sem 

medo. 
(C) dominar o medo pavoroso que ele tinha dos ratos. 
(D) aprender a superar os medos que sentia de sua vida. 
(E) dominá-la para contar ao mundo como ela era. 
 
QUESTÃO 02  
 O homem concluiu que viver com a mulher sem 

medo era 

(A) engraçado. 
(B) aterrorizador. 
(C) intrigante. 
(D) curioso. 
(E) frustrante. 
 
QUESTÃO 03  
 De acordo com o texto, as atitudes da mulher sem 

medo eram 

(A) ameaçadoras. 
(B) honrosas. 
(C) dominadoras. 
(D) irritantes. 
(E) espontâneas. 
 
QUESTÃO 04  
 Em “‘Bem que eu queria ficar assustada com suas 

ameaças, como prova de consideração e de afeto, 
mas você vê, não consigo.’”, a expressão 
destacada pode ser substituída, sem alteração de 
sentido no texto, por 

(A) contudo. 
(B) apenas. 
(C) por isso. 
(D) contanto. 
(E) porque. 
 
QUESTÃO 05  
 O homem se sentia humilhado porque  

(A) era machão, mas era rebaixado por ela. 
(B) a mulher gargalhava e ria dele o dia inteiro. 
(C) a mulher oprimia o marido o tempo todo. 
(D) não conseguia fazer a mulher ter medo. 
(E) tinha vergonha de ter medo de ratos. 
 
QUESTÃO 06  
 Em “Já antegozava a cena”, o homem  

(A) antecipava a visão jocosa da cena. 
(B) tinha visões alucinantes da cena. 
(C) previa o resultado divertido da cena. 
(D) desfrutava antecipadamente da cena. 
(E) olhava maravilhado para a cena. 
 
QUESTÃO 07  
 Assinale a expressão destacada que NÃO funciona 

como sujeito. 

(A) Ele não sabia o que o esperava. 
(B) O jeito era aceitar a situação. 
(C) Ao contrário, ria às gargalhadas.  
(D) Cientistas americanos estudam o caso. 
(E) O homem queria ser o rei da casa. 
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QUESTÃO 08  
 Assinale a frase que apresenta a concordância 

correta. 

(A) As baratas não colocou medo na mulher. 
(B) O marido estava estressado com os rato. 
(C) Haviam quatro baratas no vidro do homem. 
(D) As baratas não podiam saírem do vidro. 
(E) Existiam quatro baratas no vidro do homem. 
 
QUESTÃO 09  
 Assinale a alternativa correta quanto aos usos de 

“porque”, “por que”, “porquê”, “por quê”. 
(A) A mulher não sabia o porque de o homem querer 

assustá-la. 
(B) Por quê será que o homem queria tanto assustar sua 

esposa? 
(C) A esposa não se assustava com o seu marido porquê?   
(D) Ainda não se sabe o motivo por que a mulher não 

sentia medo. 
(E) Porque o marido não viveu feliz com sua esposa sem 

querer testá-la? 
 
QUESTÃO 10  
 Assinale a expressão que NÃO funciona como 

adjunto adverbial de lugar. 

(A) Àquela altura ele já nem sabia o que dizer. 
(B) Guardou num vidro de boca larga. 
(C) Feito que ajudou o homem [...] a descer da cadeira. 
(D) Voltou para casa e ficou esperando. 
(E) Ela sem dúvida subiria numa cadeira. 
 
QUESTÃO 11  
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta o 

emprego correto da expressão em destaque. 

(A) O homem era mal intencionado com mulher sem medo. 
(B) Mal a mulher saiu, o homem entrou com quatro 

baratas. 
(C) O homem tinha o mau hábito de testar o medo da 

mulher. 
(D) A mulher não era mal amada, mas vivia sendo testada. 
(E) O homem não sabe o mau que ele fez a si próprio. 
 
QUESTÃO 12  
 Em “Na verdade havia aí também um elemento 

interesseiro”, a expressão destacada significa  

(A) intencionalmente. 
(B) na realidade. 
(C) sinceramente. 
(D) com retidão. 
(E) sabiamente. 
 
QUESTÃO 13  
 Em “Confessar que se tratava do derradeiro truque 

para assustá-la seria um vexame...”, a expressão 
destacada significa 

(A) fatídico. 
(B) fracassado. 
(C) último. 
(D) derrotado. 
(E) sinistro. 
 
QUESTÃO 14  
 Em “Como muitos ele recorria a ameaças: quero o 

café servido às nove horas da manhã, senão…”, a 
expressão em destaque significa 

(A) porque. 
(B) do contrário. 
(C) por isso. 
(D) logo. 
(E) então. 
 

QUESTÃO 15  
 Em “Bem que eu queria ficar assustada com suas 

ameaças,”, a preposição com introduz sentido de  

(A) tempo. 
(B) modo. 
(C) condição. 
(D) causa. 
(E) meio. 
 
QUESTÃO 16  
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

adjetivo destacado. 

(A) Havia um velho depósito abandonado. 
(B) Deixava-o completamente perturbado. 
(C) Cientistas americanos estudam o caso. 
(D) Aquilo era um novo tipo de perversão. 
(E) Uma mulher portadora de uma rara condição. 
 
QUESTÃO 17  
 Assinale a palavra trissílaba. 

(A) Barata  
(B) Mulher 
(C) Depósito 
(D) Medo 
(E) Além 
 
QUESTÃO 18  
 O texto de Moacyr Scliar é um exemplo de 

(A) carta. 
(B) narrativa. 
(C) bilhete. 
(D) lenda. 
(E) fábula. 
 
QUESTÃO 19  
 Assinale a alternativa cuja personagem NÃO está 

no texto contado pelo autor. 

(A) homem. 
(B) rato. 
(C) baratas. 
(D) rei. 
(E) mulher sem medo. 
 
QUESTÃO 20  
 Em “Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a 

acontecer.”, a expressão destacada pode ser 
substituída por 

(A) acontecerá. 
(B) aconteceria. 
(C) aconteceu. 
(D) está acontecendo. 
(E) estará acontecendo. 

 

MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 21 
 Uma encomenda de 20 caixas precisa ser 

transportada para a outra margem de um rio. A 
embarcação que irá transportar a carga suporta 
capacidade máxima de 80 kg. Sabendo que cada 
caixa pesa 20 kg, quantas viagens a embarcação 
deverá fazer para transportar toda a carga? 

(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
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QUESTÃO 22 
 Um trem possui 4 vagões. Em cada vagão cabem 25 

pessoas sentadas e 10 em pé. Quantas pessoas, no 
total, esse trem pode transportar? 

(A) 100 
(B) 120 
(C) 130 
(D) 140 
(E) 150 
 
QUESTÃO 23 
 O dono de uma loja, feliz com o lucro que vem 

tendo, resolve disponibilizar R$ 3.000,00 como 
gratificação aos seus 5 funcionários. Quanto cada 
funcionário receberá, sabendo que cada um deverá 
receber a mesma quantia?  

(A) R$ 600,00 
(B) R$ 500,00 
(C) R$ 450,00 
(D) R$ 400,00 
(E) R$ 395,00 
 
QUESTÃO 24 
 Em uma escola, 570 alunos fizeram uma pesquisa 

sobre os esportes que mais gostavam de praticar, 
cada aluno apontou apenas um esporte preferido. O 
resultado da pesquisa foi o seguinte: 

 

 170 gostam de futebol; 

 150 de vôlei; 

 70 de handball; 

 60 de natação; 

 O restante não apontou nenhum esporte. 

 
 Sendo assim, quantos alunos não praticam nenhum 

esporte? 

(A) 50 
(B) 70 
(C) 120 
(D) 100 
(E) 90 
 
QUESTÃO 25 
 Em uma loja de tapetes, um dos modelos mais 

baratos custa R$ 9,50 por metro quadrado. Quanto 
uma pessoa pagaria por um tapetinho retangular de 
0,38 metros quadrados? 

(A) R$ 3,00 
(B) R$ 3,61 
(C) R$ 3,90 
(D) R$ 4,00 
(E) R$ 4,50 
 
QUESTÃO 26 
 Um automóvel percorre 16 quilômetros com 1 litro 

de gasolina. Então, quanto esse automóvel gasta 
de gasolina em 1 quilômetro? 

(A) 0, 05 litros 
(B) 0, 525 litros 
(C) 0, 625 litros 
(D) 0, 0625 litros 
(E) 0, 70 litros 
 
QUESTÃO 27 

 Uma sala de aula tem 42 alunos, onde 
 

 
 são 

meninas. Então, quantos meninos estudam nesta 
sala? 

(A) 14 
(B) 20 
(C) 28 

(D) 30 
(E) 32 
 

QUESTÃO 28 
 João tem 64 anos de idade e seu neto tem 8 anos. 

Quantos anos João tem a mais que seu neto? 

(A) 46 
(B) 48 
(C) 50 
(D) 54 
(E) 56 
 

QUESTÃO 29 
 O produto 7,45   8,4 é igual a 

(A) 62,58 
(B) 61,68 
(C) 60,48 
(D) 58,62 
(E) 57,98 
 

QUESTÃO 30 
 Carolina possui 24 camisetas e sua irmã mais velha 

possui o dobro de suas camisetas. As duas irmãs 
juntas possuem quantas camisetas? 

(A) 48 
(B) 72 
(C) 56 
(D) 24 
(E) 38 
 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 31  
 Em uma planilha eletrônica, foi inserida a função 

=SOMA(B6:C8). Assinale a alternativa que 
apresenta o cálculo que será executado por esta 
função.  

 Obs.: Considere a planilha eletrônica Microsoft 
Excel 2007 (instalação padrão português – Brasil). 

(A) Soma dos valores contidos nas células B6 e C8. 
(B) Retornará erro na fórmula 
(C) Soma dos valores contidos nas células B6, B7, B8, C6, C7 

e C8. 
(D) Soma dos valores contidos nas células B6, C7 e C8. 
(E) Soma dos valores contidos nas célulasB7, B8, C6 e C7. 
 
QUESTÃO 32  
 No Processador de texto Microsoft Word 2007 

(instalação padrão português – Brasil), a função da 
Ferramenta Formatar Pincel é 

 

(A) personalizar as bordas do texto ou das células 
selecionadas. 

(B) fazer o texto parecer como se estivesse sido marcado 
com um marca texto.  

(C) aplicar um efeito visual ao texto selecionado, como 
sombra, brilho ou reflexo.  

(D) copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. 
(E) colorir o plano de fundo atrás do texto ou parágrafo 

selecionado. 
 
QUESTÃO 33  
 Programa de computador que habilita seus 

usuários a interagirem com documento da Internet, 
essa é a definição de 

(A) Hacker. 
(B) Browser. 
(C) Spam. 
(D) Cookies. 
(E) MSN. 
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QUESTÃO 34  
 Preencha as lacunas a seguir e, em seguida, 

assinale a alternativa correta. 
 Uma ________________ é uma 

___________________ privada que se assenta 
sobre a suíte de protocolos da _________________. 

(A) Intranet / Rede de Computadores / Internet 
(B) Home Page / Rede de Sites / Internet 
(C) Intranet / Rede de Software / OSI 
(D) HTTP / Rede de IP / Intranet 
(E) Home Page / Rede de Computadores / Internet 
 
QUESTÃO 35  
 As transições de slide são os efeitos que permitem 

o avanço de um slide para outro, assinale a 
alternativa que apresenta o procedimento correto 
para configurar este efeito.  

 Obs.: Considere o programa de apresentações 
Microsoft PowerPoint 2007, instalação padrão 
português – Brasil. 

(A) Clicar na Guia Design em seguida na Aba Temas. 
(B) Clicar na Guia Apresentação de Slides em seguida na 

Aba Transição de Slides. 
(C) Clicar no botão Office na janela que se segue clicar em 

Preparar/ Transição de Slides. 
(D) Clique na Guia Desenvolvedor / Painel de Documentos. 
(E) Clicar na Guia Animações e escolher as opções da Aba 

Transição para este Slide. 
 
QUESTÃO 36  
 Considere a alternativa que apresenta corretamente 

o local que possibilita algumas configurações do 
Windows, entre elas Hardware e Software.  

 Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows 7, 
instalação padrão português – Brasil. 

(A) Barra de Tarefas. 
(B) Painel de Controle. 
(C) Configuração. 
(D) Ferramenta de Sistema. 
(E) Botão Iniciar. 
 
QUESTÃO 37  
 Em relação a conceitos de Internet, assinale a 

alternativa correta. 

(A) Ao navegar na internet um computador mesmo 
possuindo antivírus pode ser infectado. 

(B) WWW: É um serviço de busca e obtenção de 
informações localizáveis por meio de um endereço 
conhecido com o HTML. 

(C) O Termo Spam utilizado durante a navegação são 
pequenos arquivos de texto enviados pelos servidores 
dos sites que foram visitados. 

(D) Ao copiar arquivos da internet para seu computador o 
usuário fará um upload e ao transferir arquivos de seu 
computador para internet ele fará um download. 

(E) Firewall e serviços de criptografia são alguns dos 
programas responsáveis pelo protocolo de utilização do 
MSN. 

 
QUESTÃO 38  
 No texto abaixo, escrito pelo processador de texto 

Microsoft Word 2007 (instalação padrão português 
– Brasil), encontramos no primeiro parágrafo do 
texto o efeito Letra Capitular. Este comando 
encontra-se na Guia 

 
(A) Página Inicial. 
(B) Referências. 
(C) Inserir. 
(D) Exibição. 
(E) Revisão. 
 
QUESTÃO 39  
 Considerando as teclas de atalho do Windows 7 

(instalação padrão português – Brasil), assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Tecla do logotipo do Windows + D tem a função de 
exibir a Área de Trabalho. 

(B) Tecla do logotipo do Windows + E tem a função de 
abrir a janela Computador. 

(C) Tecla do logotipo do Windows + R tem a função de 
abrir a caixa de diálogo Executar. 

(D) Tecla do logotipo do Windows + T tem a função de 
percorrer os programas na Barra de Tarefas. 

(E) Tecla do logotipo do Windows + F tem a função de 
bloquear o computador ou alternar usuários. 

 
QUESTÃO 40  
 É a cópia de dados de um dispositivo de 

armazenamento a outro, para que possam ser 
restaurados em caso da perda dos dados originais.  
Essa definição refere-se 

(A) Download. 
(B) Desfragmentador. 
(C) Compactador. 
(D) Backup. 
(E) Scandisk. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 41 
 Quando do procedimento administrativo e do 

processo judicial, a ação principal, que terá o rito 
ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 
pela pessoa jurídica interessada, dentro de que 
prazo da efetivação da medida cautelar? 

(A) 45 (quarenta e cinco) dias.  
(B) 10 (dez) dias.  
(C) 30 (trinta) dias.  
(D) 60 (sessenta) dias.  
(E) 15 (quinze) dias. 
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QUESTÃO 42 
 O processo jurídico é disciplinado por um conjunto 

de enunciados jurídicos que estabelecem a forma e 
a maneira de sua constituição, desenvolvimento e 
encerramento. Alguns destes enunciados possuem 
intensa carga axiológica, se comparados com os 
demais, alçando-lhes a alcunha de princípios. Eles 
dividem-se em princípios constitucionais e 
princípios jurídicos infraconstitucionais. Quais são 
os princípios constitucionais que  mais vivamente 
interferem e influenciam, de alguma maneira, no 
processo administrativo? 

(A) Princípio do devido processo legal, da verdade 
material, da revisibilidade e da irretroatividade das leis. 

(B) Princípio do formalismo moderado, do contraditório, da 
razoabilidade, da moralidade e da probidade 
administrativa. 

(C) Princípio da verdade material, da legalidade objetiva, 
da ampla defesa, e da igualdade. 

(D) Princípio da acessibilidade à informação, da ampla 
instrução, da revisibilidade e da verdade material. 

(E) Princípio do contraditório, da ampla defesa, da 
inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido 
processo legal. 

 
QUESTÃO 43 
 Qual é o nome que recebe o ato administrativo 

expedido por autoridade pública de maior 
relevância hierárquica, que tem como destinatários 
tanto seus subordinados quanto os próprios 
administrados, que mereceu referência expressa na 
Constituição Federal, eleito como de uso 
apropriado pelos ministros de Estado? 

(A) Decreto. 
(B) Instrução. 
(C) Portaria. 
(D) Circular. 
(E) Resolução. 
 
QUESTÃO 44 
 Entende-se por controle administrativo o poder-

dever que o ordenamento jurídico confere à 
entidade pública e a determinados agentes, 
instalados não só no Poder Executivo, como 
também nos segmentos administrativos dos 
Poderes Legislativo, Judiciário, Tribunais de 
Contas e Ministério Público. 

 Assinale a alternativa que NÃO representa algum 
dos controles que a Constituição Federal coloca à 
disposição do Poder Legislativo. 

(A) Comissões Parlamentares. 
(B) Controle de Segurança. 
(C) Aprovação e Nomeação. 
(D) Requisição de Informação. 
(E) Sustação de atos do Poder Judiciário. 
 
QUESTÃO 45 
 A administração pública deve praticar seus atos 

voltada sempre ao interesse público, que é o 
interesse da comunidade considerada por inteiro. É 
o pertinente à sociedade como um todo. Qual é o 
princípio que cumpre esse papel e que também é 
identificado por princípio da supremacia do 
interesse público?  

(A) Princípio da legalidade. 
(B) Princípio da isonomia. 
(C) Princípio da finalidade. 
(D) Princípio da impessoalidade. 
(E) Princípio da adjudicação compulsória. 
 
 

QUESTÃO 46 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se 

afirma abaixo sobre a revisão do processo, de 
acordo com o disposto na Lei Complementar n.º 
29/2010, do Município de Cariacica (ES). A seguir, 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) A Comissão Revisora terá até 30 (trinta) dias 

para a conclusão dos trabalhos, 
prorrogáveis por 30 (trinta) dias, quando as 
circunstâncias o exigirem. (Art. 238) 

(   ) Julgada procedente a revisão, a autoridade 
competente poderá, fundamentadamente, 
alterar a classificação da falta disciplinar, 
modificando a pena, absolver o servidor , 
anular o processo ou agravar a penalidade a 
ser aplicada. (Art. 241) 

(   ) Em caso de falecimento, ausência ou 
desaparecimento do servidor, qualquer 
pessoa da família poderá requerer a revisão 
do processo e solicitar a extinção do 
processo. (§ 1º do Art. 234) 

(   ) A revisão correrá em apenso ao processo 
original, lembrando que na petição 
revisional, o requerente pedirá dia e hora 
para a produção de provas e a inquirição das 
testemunhas que arrolar.  (Art. 237+ 
Parágrafo Único) 

 
(A) F – F – F – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) V – V – V – F. 
(D) F – V – V – V. 
(E) V – V – V – V. 
 
QUESTÃO 47 
 Pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1988,  

conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. Somente 
por quem o mandado de segurança coletivo pode 
ser requerido? 

(A) Por partido político com representação no Congresso 
Nacional. 

(B) Por organização sindical legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano. 

(C) Por entidade de classe legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos dois anos. 

(D) Pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
(E) Por associação de classe legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano. 
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QUESTÃO 48 
 A Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula 

do processo administrativo no âmbito da 
Administração Público Federal, ao tratar no 
Capítulo X - Da Instrução, em seu Art. 43 estabelece 
que “quando por disposição de ato normativo 
devam ser previamente obtidos laudos técnicos de 
órgãos administrativos e estes não cumprirem o 
encargo no prazo assinalado, o órgão responsável 
pela instrução 

(A) terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez 
dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado”.  

(B) deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de 
qualificação e capacidade técnica equivalentes”. 

(C) poderá motivadamente adotar providências 
acauteladoras sem a prévia manifestação do 
interessado”. 

(D) formulará proposta de decisão, objetivamente 
justificada, encaminhando o processo à autoridade 
competente”. 

(E) se entender relevante a matéria, suprir de ofício a 
omissão, não se eximindo de proferir a decisão”. 

 
QUESTÃO 49 
 O art. 20 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 (e suas alterações) estabelece que “ao entrar 
em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 24 (vinte e quatro) 
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo, observados determinados fatores”. 

 Em relação a tais fatores, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Capacidade de iniciativa e dedicação. 
(B) Assiduidade e responsabilidade. 
(C) Produtividade e disciplina. 
(D) Responsabilidade e capacidade de iniciativa. 
(E) Disciplina e assiduidade. 
 
QUESTÃO 50 
 O Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão 

técnico, integrado por nove ministros, com sede no 
Distrito Federal, tendo quadro próprio de pessoal e 
jurisdição em todo o território nacional. Para ser 
membro, na condição de ministro do TCU, entre 
outras exigências, de qual é o tempo necessário de 
exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija pleno conhecimento das 
aludidas matérias constitucionais? 

(A) 15 (quinze) anos. 
(B) Mais de 12 (doze) anos. 
(C) Mais de 5 (cinco) anos. 
(D) Mais de 10 (dez) anos. 
(E) 8 (oito) anos. 
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