
CARGO: PMNS 2 B PROCURADOR–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca

te faltará poder para conseguir o que desejas.”

S35 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

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

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

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

reclamações posteriores.

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

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

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

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

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

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

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

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

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

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

do coordenador local.

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

início, .

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

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

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

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

de início da prova.

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

.

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

seus pertences.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diálogos

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

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

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

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

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

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

Questão 01

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

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

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

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

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

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

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

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

Questão 03

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

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

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

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

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

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

Questão 06

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

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

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

Questão 04

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

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

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

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

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

Questão 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questão 09

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

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

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

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

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

E) certa , precisa / forma advérbios
de adjetivos

antes ência

ção dor

dade ura

ica ista

mente mente

Questão 10

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

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

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

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

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

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

Questão 11

Considere-se período seguinte:

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

Constitui infração às normas da língua escrita culta:

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

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

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

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

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

Questão 08

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

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

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

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

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

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

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

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

Questão 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Questão 18

Questão 16

Questão 13

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

A) que promanam alterações da consciência e do
humor.

B) que suscitam alterações da consciência e do
humor.

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

humor.
E) que derivam alterações da consciência e do

humor.

Questão 14

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

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

Questão 15

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

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

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

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

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

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

condições de elegibilidade para o cargo de
Presidente da República.

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

Questão 19
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Questão 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questão 20

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

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

Questão 22

06
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Analise as assertivas abaixo e assinale a única que
NÃO está em consonância com a Lei n° 3.547/90 (Lei
Orgânica Municipal de Colatina).

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

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

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

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

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

Questão 24

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

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

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

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

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

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

Questão 23

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

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

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

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

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

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

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

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

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

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

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

Questão 28

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

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

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

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

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

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

Questão 27

Tabulação, em um editor de texto, é:

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

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

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

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

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

Questão 29

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

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

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

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

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

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

Questão 30
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A respeito das regras referentes à licitacão, constitui
hipótese de licitação dispensável:

A) a venda de imóveis a outro órgão ou entidade da
Administração Pública de qualquer esfera do
governo.

B) a contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do
preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não
tenha fins lucrativos.

C) a contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.

D) a contratação de servicos técnicos, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização.

E) a contratação de associação de portadores de
deficiência com fins lucrativos e de comprovada
idoneidade.

Questão 32

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, no que
tange à classificação quanto à composição da
vontade produtora, o ato administrativo resultante da
conjugação de vontade de órgãos diferentes, a
exemplo da nomeação procedida por autoridade de
um órgão que deve recair sobre pessoa cujo nome
consta de lista tríplice, elaborada por outro órgão, é
chamado de:

A) ato composto.
B) ato simples.
C) ato complexo.
D) atos internos.
E) ato superior.

Questão 31 Segundo a Lei n° 8.666/93, as licitações com
objetivos similares e com realização prevista para
intervalos não superiores a trinta dias denominam-se:

A) simultâneas.
B) sucessivas.
C) desertas.
D) fracassadas.
E) nulas.

Questão 34CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados é:

A) leilão.
B) pregão.
C) tomada de preço.
D) convite.
E) consulta.

Questão 33

O abusivo e irregular apossamento do imóvel
particular pelo Poder Público, com sua consequente
integração no patrimônio público, sem obediência às
formalidades e cautelas do procedimento
expropriatório é denominado:

A) desapropriação por zona.
B) encampação.
C) ocupação.
D) desapropriação indireta.
E) retrocessão.

Questão 36

Assinale a alternativa correta.

A) Incumbe à concessionária a execução do serviço
c o n c e d i d o , c a b e n d o - l h e r e s p o n d e r
solidariamente com o poder concedente por todos
os prejuízos causados.

B) É admitida a subconcessão, nos termos previstos
no contrato de concessão, independentemente de
expressa anuência do poder concedente.

C) A transferência de concessão ou do controle
societário da concessionária, com a prévia
anuência do poder concedente, implicará a
caducidade da concessão.

D) O poder concedente, não poderá autorizar a
assunção do controle da concessionária, por seus
financiadores para promover sua reestruturação
financeira e assegurar a continuidade da
prestação dos serviços.

E) A outorga de subconcessão será sempre
precedida de concorrência.

Questão 35



10
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A Constituição Federal, no que se refere aos Direitos
e Garantias Fundamentais, assegura não poder
haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado,
salvo se tal distinção for estabelecida:

A) em decreto.
B) em lei ordinária.
C) em lei complementar.
D) na própria Constituição.
E) em lei delegada.

Questão 38

Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios daAdministração Pública:

A) realizar operação financeira sem observância das
normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.

B) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente.

C) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício.

D) prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
E) perceber vantagem econômica para intermediar a

liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza.

Questão 37

A escolha de dois terços dos Ministros do Tribunal de
Contas da União compete ao(s):

A) Congresso Nacional.
B) Senado Federal.
C) Supremo Tribunal Federal.
D) Presidente da República.
E) Tribunais de Justiça.

Questão 41

Quanto ao controle de constitucionalidade, a
competência para suspender a execução de lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal que teve sua
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal no caso concreto pertence:

A) Tribunais Regionais Federais.
B) Senado Federal.
C) Câmara dos Deputados.
D) Tribunais de Justiça.
E) Congresso Nacional.

Questão 42

Reza o Artigo 28 do CTN que “a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
d a r e s p e c t i v a o b r i g a ç ã o , e x c l u i n d o a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.” No que se refere à
responsabilidade de terceiros, são solidariamente
responsáveis:

A) o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos
aos bens adquiridos ou remidos.

B) o espólio, pelos tributos devidos pelo ate
a data da abertura da sucessão.

C) os administradores de bens de terceiros, pelos
tributos devidos por estes.

D) os mandatários, prepostos e empregados pelos
atos praticados com excesso de poder ou infração
de lei, contrato social ou estatuto.

E) os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado pelos atos
praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.

de cujus

Questão 43

Quando da prática de crime comum, possui
competência para o julgamento do Chefe do Poder
Executivo Municipal:

A) Supremo Tribunal Federal.
B) Câmara Municipal.
C) Tribunal de Justiça.
D) Senado Federal.
E) Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Questão 39

Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos, é atribuição que compete:

A) aos Municípios.
B) ao Distrito Federal.
C) aos Estados-membros.
D) à União.
E) àAssembleia Legislativa de cada Estado.

Questão 40
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Quanto à vigência da legislação tributária, salvo
disposição em contrário, entram em vigor:

A) os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, 30 dias após a data da sua
publicação.

B) as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativas, a que a lei atribui
eficácia normativa, na data da sua publicação.

C) os convênios que entre si celebrem a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na
data de sua publicação.

D) os atos administrativos expedidos pelas
autoridades administrativas, na data de sua
publicação.

E) as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativas, a que a lei atribui
eficácia normativa, 45 dias após a data de sua
publicação.

Questão 44

Quanto ao fato gerador, é correto afirmar:

A) Fato gerador da obrigação acessória é a situação
definida em lei como necessária e suficiente a sua
ocorrência.

B) Fato gerador da obrigação principal é qualquer
situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.

C) Considera-se ocorrido o fato gerador, tratando-se
de situação de fato, desde o momento em que se
veri f iquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios.

D) Considera-se ocorrido o fato gerador, tratando-se
de situação jurídica, desde o momento em que
não esteja definitivamente constituída, nos termos
de direito aplicável.

E) Considera-se ocorrido o fato gerador, tratando-se
de situação jurídica, desde o momento em que se
veri f iquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios.

Questão 47

Suspende a exigibilidade do crédito tributário:

A) o depósito do seu montante integral.
B) a compensação.
C) a remissão.
D) a isenção.
E) a imunidade.

Questão 45

A ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição do tributo prescreve em:

A) 5 anos.
B) 4 anos.
C) 3 anos.
D) 2 anos.
E) 1 ano.

Questão 48

A obra pública da qual decorra valorização imobiliária
consiste em fator gerador:

A) empréstimo compulsório.
B) taxa.
C) imposto.
D) contribuição social.
E) contribuição de melhoria.

Questão 49

NÃO se aplica o princípio da noventena aos seguintes
impostos abaixo:

A) imposto sobre operações financeiras, imposto de
renda, imposto de importação e imposto de
exportação.

B) imposto sobre operações financeiras, imposto
sobre produtos industrializados, imposto de
importação e imposto de exportação.

C) imposto sobre operações financeiras, imposto de
renda, imposto sobre a propriedade territorial
rural.

D) imposto de importação, imposto de exportação e
imposto sobre transmissão .

E) imposto sobre operações financeiras, imposto
sobre serviços de qualquer natureza e imposto
sobre circulação de mercadorias e serviços.

causa mortis

Questão 46
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A pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular
prescreve em:

A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 3 anos.
D) 4 anos.
E) 5 anos.

Questão 51

Quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou
por inexperiência, se obriga à prestação
manifestamente desproporcional ao valor da
prestação oposta, configura-se:

A) lesão.
B) estado de perigo.
C) coação.
D) dolo.
E) erro ou ignorância.

Questão 50

Sobre o contrato de compra e venda, é correto
afirmar:

A) É anulável o contrato quando se deixa ao arbítrio
exclusivo de uma das partes a fixação do preço.

B) Até o momento da tradição, os riscos da coisa
correm por conta do comprador, e os do preço por
conta do vendedor.

C) É ilícita a compra e venda entre cônjuges com
relação aos bens excluídos da comunhão.

D) Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas
de escritura e registro a cargo do vendedor, e a
cargo do comprador as da tradição.

E) Não sendo a venda a credito, o vendedor não é
obrigado a entregar a coisa antes de receber o
preço.

Questão 54

O negócio jurídico simulado é:

A) anulável.
B) inexistente.
C) ineficaz.
D) nulo.
E) perfeito.

Questão 55

Quanto ao instituto da solidariedade, é correto afirmar
que:

A) convertendo-se a prestação em perdas e danos,
não subsiste a solidariedade.

B) a um dos credores solidários pode o devedor opor
as exceções pessoais oponíveis aos outros.

C) o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o
pagamento responderá aos outros pela parte que
lhes caiba.

D) se um dos devedores solidários falecer deixando
herdeiros, cada um destes poderá cobrar a dívida
em sua integralidade.

E) o pagamento feito a apenas um dos credores
solidários não terá validade.

Questão 52

Adação em pagamento ocorre quando:

A) o devedor contrai com credor nova dívida para
extinguir e substituir a anterior.

B) novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite
com o credor.

C) em virtude de obrigação nova, outro credor é
substituído ao antigo, ficando o devedor quite com
esse.

D) o credor consentir em receber prestação diversa
da que lhe é devida.

E) duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e
devedor uma da outra.

Questão 53

O negócio jurídico passível de anulação no qual um
indivíduo, sob premente necessidade, ou por
inexperiência, assume prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta
chama-se:

A) coação.
B) dolo.
C) estado de perigo.
D) lesão.
E) fraude contra os credores.

Questão 56

As edificações que, separadas do solo, mas
conservando a sua unidade, forem removidas para
outro local:

A) perdem o caráter de imóveis.
B) não perdem o caráter de imóveis.
C) são consideradas de uso comum do povo.
D) não são consumíveis.
E) são bens públicos.

Questão 57
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Quanto ao instituto da doação no direito civil, é correto
afirmar:

A) A doação feita ao nascituro não será válida, ainda
que aceita pelo seu representante legal.

B) Adoação far-se-á somente por escritura pública.
C) É anulável a doação de todos os bens sem

reserva de parte, ou renda suficiente para a
subsistência do doador.

D) Salvo declaração em contrário, a doação em
comum a mais de uma pessoa entende-se
distribuída entre elas por igual.

E) A doação à entidade futura, caducará se, em
quatro anos, esta não estiver constituída
regularmente.

Questão 59

O devedor que contrai com o credor nova dívida para
extinguir e substituir a anterior pratica:

A) remissão.
B) compensação.
C) novação.
D) dação em pagamento.
E) pagamento em consignação.

Questão 58

O processo e julgamento, originariamente, dos
mandados de segurança contra ato de Ministro de
Estado compete:

A) TJ.
B) STF.
C) TRF.
D) Conselho Nacional de Justiça.
E) STJ.

Questão 61

Ressalvada a competência da Justiça Militar, os
crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves
são julgados perante:

A) juízes federais.
B) juízes estaduais.
C) Tribunais de Justiça Estaduais.
D) STF.
E) STJ.

Questão 62

No que se refere à Responsabilidade Civil, pode-se
afirmar:

A) São também responsáveis pela reparação civil os
pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua
autoridade e em sua companhia.

B) O incapaz não responde pelos prejuízos que
causar, se as pessoas por ele responsáveis não
tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem
de meios suficientes.

C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano
por este causado, ainda que se prove culpa da
vítima.

D) O tutor e o curador não são responsáveis pelos
pupilos e curatelados.

E) Aresponsabilidade civil é dependente da criminal.

Questão 60

O Direito Processual Civil brasileiro admite:

A) formular pedido genérico quando não for possível
determinar, de modo definitivo, as consequências
do ato ou do fato Ilícito.

B) formular pedido genérico quando a determinação
do valor da condenação não depender de ato que
deva ser praticado pelo réu.

C) formular pedido genérico nas ações universais,
desde que o autor possa individualizar na petição
os bens demandados.

D) formular pedido alternativo, caso o devedor não
possa cumprir a prestação de mais de um modo.

E) antes da citação, o autor não poderá aditar o
pedido.

Questão 63

Assinale a alternativa correta.

A) A apreciação da questão prejudicial, decidida
incidentemente no processo, faz coisa julgada.

B) As partes podem discutir, no decorrer do
processo, sobre questões já decididas, a respeito
das quais se operou a preclusão.

C) Da decisão de liquidação caberá agravo de
instrumento.

D) O juiz não poderá alterar a sentença, uma vez
publicada, por meio de embargos de declaração.

E) O relatório não constitui requisito essencial da
sentença.

Questão 64
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Com relação às normas de direito processual do
trabalho, o instrumento utilizado para impugnar as
decisões judiciais proferidas no curso do processo de
execução é:

A) recurso ordinário.
B) agravo de petição.
C) agravo de instrumento.
D) recurso de revista.
E) recurso adesivo.

Questão 66

Quando, para determinar o valor da condenação,
houver a necessidade de se alegar e provar fato novo,
far-se-á:

A) liquidação por artigos.
B) interposição de embargos executórios.
C) interposição de embargos declaratórios.
D) reclamação.
E) liquidação por arbitramento.

Questão 65

O procedimento sumaríssimo no direito do trabalho
estabelece como número máximo de testemunhas a
comparecer à audiência de instrução e julgamento:

A) duas testemunhas, independentemente de
intimação.

B) duas testemunhas, desde que intimadas.
C) três, independentemente de intimação.
D) três, desde que intimadas.
E) seis, desde que intimadas.

Questão 68

São requisitos caracterizadores da relação de
emprego:

A) trabalho por pessoa física e jurídica.
B) não pessoalidade.
C) eventualidade.
D) alteridade.
E) não onerosidade.

Questão 69

Haverá resolução de mérito quando:

A) o autor desistir da ação.
B) o autor renunciar ao direito sobre o qual se funda a

ação.
C) a ação for considerada intransmissível por

disposição legal.
D) ocorrer confusão entre autor e réu.
E) o juiz indeferir a petição inicial.

Questão 70

É cabível recurso de revista nas seguintes hipóteses:

A) julgar válida lei local contestada em face de lei
federal.

B) das decisões definitivas ou terminativas
prolatadas pelo Tribunal Regional do Trabalho em
processos de sua competência originária, seja
nos dissídios individuais ou coletivos.

C) para impugnar os despachos que denegarem
seguimento aos recursos.

D) das decisões proferidas em grau de recurso
ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais
Regionais do Trabalho quando proferidas com
violação literal de disposição de lei federal ou
afronta direta e literal à Constituição Federal.

E) decisão que declarar a inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal.

Questão 67




