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CCAARRGGOO::  AANNAALLIISSTTAA  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  IIII  
 
Texto I para responder às questões de 01 a 05. 

 

Excesso de informação 
 

Leia um pouco de tudo. Mas se especialize em alguma coisa. 
 

Até os anos 1950, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) despertava pouco interesse nos departamentos 
de filosofia nas universidades. Porém, mais recentemente, tornou-se um pensador popular não somente entre pesqui- 
sadores, mas também entre o público geral. Nas livrarias, há mais títulos com seu nome do que de qualquer outro grande 
filósofo. Parte disso se deve ao fato de que Nietzsche escrevia muito bem. Ele ficou famoso por seus textos curtos, que 
iam de uma frase a algumas poucas páginas. Além do mais, o autor tinha coisas interessantes a dizer sobre praticamente 
qualquer assunto.  

Seus livros costumam fazer referências a vários autores de sua época, de diversas áreas – inclusive compositores 
musicais. À primeira vista, Nietzsche parece valorizar o excesso de informação. Mas não se engane: se vivesse hoje, 
dificilmente o filósofo seria do tipo que fica com 10 janelas do navegador de Internet abertas ao mesmo tempo ou vê 
alguma vantagem nessa história de multitask. “Para ele, conhecimento vasto não tem nada a ver com dados aleatórios 
reunidos sem critério, como fazemos hoje em dia ao navegar pela web”, afirma Douglas Burnham, professor de filosofia 
da Universidade de Staffordshire, no Reino Unido.  

Para Nietzsche, as pessoas precisam conhecer um pouco de música, literatura, artes. Mas não podem perder tempo 

demais soterradas em detalhes sobre cada tema. “A maior parte do dia deve ser dedicada a conhecer a fundo um 
determinado assunto. E isso não significa passar o dia inteiro lendo sobre ele”, afirma Burnham. Se você se interessa por 
engenharia, por exemplo, saia à rua, compare construções, procure pessoas que entendem mais do que você sobre o 
assunto. Em outras palavras: se Nietzsche estivesse vivo hoje, certamente diria: use o Google, mas com parcimônia. 

(Galileu, abril de 2012.) 

 
01 
Assinale a afirmativa que apresenta corretamente a relação entre o título e o conteúdo do texto. 
A) A expressão “excesso de informação” indica um exagero em relação ao conteúdo textual. 
B) O “excesso de informação”, presente nos dias atuais, é identificado no texto positivamente. 
C) O título é inadequado, pois não corresponde ao conteúdo textual de maneira clara e objetiva. 
D) O título indica, de modo objetivo, o assunto a respeito do qual as ideias textuais são construídas. 

E) O texto revela um ponto de vista que indica rejeição à informação, o que não condiz com o título. 

 
02 
Quanto à pontuação, o trecho “Leia um pouco de tudo. Mas se especialize em alguma coisa.” tem coerência e coesão 
preservadas, mantendo a correção quanto à norma padrão, em: 
A) Leia um pouco de tudo, mas se especialize em alguma coisa. 
B) Leia um pouco, de tudo: mas se, especialize em alguma coisa.    

C) Leia um pouco, de tudo. Mas, se especialize em alguma coisa. 
D) Leia: um pouco de tudo, mas se especialize. Em alguma coisa. 
E) Leia, um pouco de tudo. Mas, se especialize em, alguma coisa. 

 

03 
De acordo com o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(  ) Douglas Burnham demonstra-se contrário ao excesso de informação significando conhecimento profundo acerca 
de algo.  

(  ) Nietzsche não se adequaria ao mundo atual, já que ele não considerava a informação como algo importante.  
(  ) O uso da tecnologia para obter informações, segundo as ideias de Nietzsche, deve ser criterioso.  
(  ) O discurso do filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, tem caráter atual, aplicável à realidade do século XXI. 
A sequência está correta em 

A) F, F, V, V  B) V, F, V, F  C) F, F, F, V  D) V, V, F, V  E) F, V, V, F 
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04 
Em “Para ele, conhecimento vasto não tem nada a ver com dados aleatórios [...]” (2º§), o termo destacado indica 
A) oposição.  B) finalidade.  C) acréscimo.  D) concessão.  E) conformidade. 

 

05 
Considerando o contexto, dizer que “... o autor tinha coisas interessantes a dizer sobre praticamente qualquer assunto.” 

(1º§) é o mesmo que afirmar que o autor tinha algo de interessante a dizer sobre 
A) todo e qualquer assunto.     D) qualquer assunto teórico e prático. 
B) grande parte dos assuntos.     E) qualquer assunto que envolvesse prática. 
C) um pouco de qualquer assunto. 

 
Texto II para responder às questões 06 e 07. 
 

Traduzir-se 

 
Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 
 
Uma parte de mim 

é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão. 
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 

delira. 
 
Uma parte de mim 
almoça e janta: 
outra parte 
se espanta. 

 
Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente. 
 
Uma parte de mim 

é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem. 
 
Traduzir uma parte 
na outra parte 
– que é uma questão 

de vida ou morte – 
será arte? 

 

(Ferreira Gullar. Toda poesia. 1950-1980. São Paulo: Círculo do livro, 1983.) 

 
06 
Acerca do eu-lírico, é correto afirmar que  

A) traduz o ofício da escrita em algo difícil, mas prazeroso.  

B) há uma definição de sentimentos: estranheza e solidão. 

C) manifesta-se contrário a tudo o que é racional, exaltando o fazer poético. 
D) manifesta-se de duas formas, tendo como características emoção e razão. 
E) demonstra-se predominantemente racional por apontar explicações para uma situação. 

 

07 
Assinale a alternativa em que o termo destacado possui a mesma função sintática do vocábulo “permanente” em 
“Uma parte de mim / é permanente”. 

A) “outra parte /se espanta.”     D) “Traduzir uma parte / na outra parte” 

B) “Uma parte de mim / é multidão:”    E) “outra parte é ninguém: / fundo sem fundo.” 
C) “Uma parte de mim / pesa, pondera:” 
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Texto III para responder às questões de 08 a 10. 
 

 
(Tira da Mafalda do quadrinista argentino Quino. Em: Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 187.) 

 
08 
Através da reflexão da personagem, é correto afirmar que 
A) existe uma crítica ao papel dos meios de comunicação. 
B) a personagem demonstra pessimismo em relação ao mundo em que vivemos. 
C) a televisão tornou-se um canal de comunicação dominante nas famílias brasileiras. 
D) a personagem não compreende a mensagem que acaba de ouvir através da televisão. 
E) embora haja pessimismo por parte da personagem, a televisão ainda é um forte meio de comunicação.  

 

09 
No último quadrinho, a personagem constrói uma hipótese em que a palavra “mundo”, retomada através do pronome 
oblíquo “lo”, possui sentido 
A) conotativo, já que não há como vender o mundo. 
B) denotativo, a personagem refere-se a um mundo imaginário.  
C) denotativo, a personagem refere-se ao mundo em sua totalidade. 

D) conotativo, a personagem utiliza a palavra “mundo” em lugar de relações humanas.  
E) conotativo, a personagem fala de um aspecto psicológico referente ao seu ponto de vista. 

 

10 
Substituindo “mundo” por “sociedade”, está correta a substituição do trecho “colocá-lo à venda” por 
A) colocá-la.  B) colocar-se.  C) colocar-lhe.  D) colocar ela.  E) colocá-la-na. 

 

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  BBÁÁSSIICCAA  
 

11 
Augusto utiliza o navegador Internet Explorer 8 (configuração padrão) para acessar a Internet no computador pessoal 
da sua casa. Frequentemente, durante a utilização do aplicativo, várias páginas Pop-ups estão sendo abertas e 
atrapalham muito a navegação. Um amigo sugeriu a Augusto ativar o bloqueio de Pop-ups através de um recurso 
disponível na ferramenta, o qual pode ser acessado através do comando 
A) clicar no menu Ferramentas / clicar em Opções da Internet / clicar na guia Conteúdo / marcar a caixa de seleção 

Bloquear Pop-ups / clicar em Aplicar e em OK. 

B) clicar no menu Ferramentas / clicar em Opções da Internet / clicar na guia Segurança / marcar a caixa de seleção 
Bloquear Pop-ups / clicar em Aplicar e em OK. 

C) clicar no menu Configurações / clicar em Opções da Internet / clicar na guia Privacidade / marcar a caixa de seleção 
Bloquear Pop-ups / clicar em Aplicar e em OK. 

D) clicar no menu Configurações / clicar em Opções da Internet / clicar na guia Segurança / marcar a caixa de seleção 
Bloquear Pop-ups / clicar em Aplicar e em OK. 

E) clicar no menu Ferramentas / clicar em Opções da Internet / clicar na guia Privacidade / marcar a caixa de seleção 
Bloquear Pop-ups / clicar em Aplicar e em OK. 

  
  



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG 

Cargo: Analista Técnico de Políticas Públicas II (05-T) 
Prova aplicada em 20/10/2013 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 21/10/2013. 

- 5 - 

12 
Sobre a interface do Internet Explorer 8, analise as afirmativas. 
I. A Barra de menus é utilizada para incrementar o Internet Explorer adicionando Add-ins. 
II. A Barra de status fica localizada na parte inferior da janela, apresentando informações relevantes da página que está 

sendo vista. 
III. A Barra de ferramentas contém os botões com os comandos mais utilizados no programa. 
IV. A Barra de endereço permite inserir o endereço da página desejada. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) II e III.  C) III e IV.  D) I, III e IV.  E) II, III e IV. 

 
13 
Para realizar o procedimento de backup é viável a utilização de memórias auxiliares, visto que estes dispositivos de 
hardware permitem gravar as informações por tempo indeterminado e são externos ao computador. São memórias 
auxiliares, EXCETO: 
A) CD.   B) DVD.   C) Pen Drive.  D) Disquete.  E) Memória RAM. 

 
14 
Acerca das propriedades da Barra de Tarefas no Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), 
analise. 
I. “Bloquear a barra de tarefas” – bloqueia a barra para que ela não possa ser movida para outra posição da área de 

trabalho. 
II. “Ocultar ícones inativos” – oculta ícones de notificação da barra de tarefas. 
III. “Ocultar automaticamente a barra de tarefas” – pode ser utilizada somente se o relógio do computador também 

estiver oculto. 
IV. “Agrupar botões semelhantes da barra de tarefas” – agrupa apenas programas da suíte Microsoft Office. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) II e III.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 
15 
No Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), Carlos tem uma pasta onde são armazenados 
seus arquivos pessoais e pretende renomear um determinado arquivo. De acordo com a regra de nomenclatura dos 
arquivos do Sistema Operacional citado, o único nome de arquivo, dentre as alternativas a seguir, que será aceito é 
A) Contas|Mensais.      D) Contas_Mensais.  
B) Contas\Mensais.      E) Contas*Mensais. 
C) Contas>Mensais.  

 
16 
Para um trabalho de faculdade solicitou-se aos alunos que as margens do arquivo apresentassem as seguintes medidas: 
 

• Superior: 2 cm Inferior: 2 cm 

• Esquerda: 1 cm Direita: 1 cm 
 

Utilizando o Sistema Operacional Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), o procedimento para definir as 
margens do arquivo com estas medidas é 
A) na guia Início no grupo Configurar Página / clicar em margens / definir margens / definir as medidas das margens 

conforme solicitado / clicar no botão OK. 
B) na guia Layout da Página no grupo Configurações / clicar em margens / definições / definir as medidas das margens 

conforme solicitado / clicar no botão OK. 
C) na guia Início no grupo Configurações / clicar em margens / configurações gerais / definir as medidas das margens 

conforme solicitado / clicar no botão OK. 
D) na guia Layout da Página no grupo Página / clicar em Documento / ajustar margens / definir as medidas das margens 

conforme solicitado / clicar no botão OK. 
E) na guia Layout da Página no grupo Configurar Página / clicar em margens / margens personalizadas / definir as 

medidas das margens conforme solicitado / clicar no botão OK. 
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17 
No Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão – idioma Português Brasil), para realizar a exclusão 
de um arquivo diretamente (sem enviar para lixeira), devem ser pressionadas as teclas 
A) Alt + Del.  B) Ins + Del.  C) Ctrl + Del.  D) Shift + Del.  E) Alt Gr + Del. 

 
18 
Em relação às teclas de movimentação existentes no aplicativo Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão – 
idioma Português Brasil), analise. 
I. “Home” – movimenta para o fim da linha. 
II. “Ctrl + End” – movimenta para o início da linha. 
III. “Ctrl + Home” – movimenta de qualquer parte do documento para a primeira página. 
IV. “Ctrl + PgUp” – movimenta uma página para cima. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) II e III.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 
19 
Utilizando o aplicativo Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), produziu-se o seguinte fragmento de 
planilha: 

 
 

Para formatar os títulos das colunas com os meses verticalmente, deve-se executar os comandos 
A) selecionar as células B1, C1 e D1 / na guia Início / clicar na seta do botão orientação / selecionar a opção texto Vertical. 
B) selecionar as células B1, B2 e B3 / na guia Layout / clicar na seta do botão células / selecionar a opção Girar Texto 

para cima. 
C) selecionar as células B1, C1 e D1 / na guia Layout / clicar na seta do botão células / selecionar a opção Inclinar no 

sentido horário. 
D) selecionar as células B1, B2 e B3 / na guia Layout / clicar na seta do botão células / selecionar a opção Inclinar no 

sentido anti-horário. 
E) selecionar as células B1, B2 e B3 / na guia Início / clicar na seta do botão orientação / selecionar a opção Inclinar 

Texto no Sentido Horário. 

 
20 
Em uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão) foram digitados os 
seguintes valores: 

 
 

Se na célula A2 for digitada a fórmula =SE(MÉDIA(A1:D1)>=100;"MÉDIA CORRETA";"MÉDIA INCORRETA"), o resultado 
obtido será 
A) 50.         D) MÉDIA CORRETA. 
B) 100.        E) MÉDIA INCORRETA. 
C) FALSO. 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 

21 
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, tem-se que “a Administração tem que tratar a todos os administrados 
sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou 
animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa”. O trecho transcrito 
refere-se, especificamente, ao princípio da 
A) Eficiência.  B) Legalidade.  C) Publicidade.  D) Moralidade.  E) Impessoalidade. 
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22 
Analise o seguinte caso hipotético: “Joana, pretendendo ingressar na carreira pública, se inscreveu para concurso 
público de provas e títulos, concorrendo ao cargo de professora. Tempos depois, Joana consta do resultado final 
homologado como aprovada, mas não classificada dentro do número de vagas disponibilizado no edital. O concurso, 
que tinha o prazo de validade inicialmente previsto de um ano, foi prorrogado por mais dois anos. Ao final do terceiro 

ano, surgiram novas vagas e Joana foi investida no cargo ao qual concorreu.” Com base nas informações anteriores e 
nas normas de direito administrativo, assinale a alternativa correta. 
A) O caso não apresenta incorreções. 
B) O caso apresenta incorreções, na medida em que é vedada a realização de concurso público de provas e títulos. 
C) O caso apresenta incorreções, pois o concurso público deve possuir prazo de validade de dois anos, suscetível de 

prorrogação. 
D) O caso apresenta incorreções, vez que o tempo de prorrogação do concurso deve ser idêntico ao prazo de validade 

inicialmente previsto. 
E) O caso apresenta incorreções, pois, se Joana não foi classificada dentro do número de vagas inicialmente previsto, 

não poderia ser investida no cargo para o qual concorreu. 

 

23 
Preocupado com as condutas imorais perpetradas por agentes públicos desonestos, a Constituição previu alguns 

mecanismos de controle, os quais ensejaram a edição da Lei de Improbidade Administrativa. Neste viés, é INCORRETO 
afirmar que os atos de improbidade administrativa importaram em 
A) prisão administrativa.     D) indisponibilidade dos bens. 
B) ressarcimento ao erário.     E) suspensão dos direitos políticos. 
C) perda da função pública. 

 

24 
Nos termos da legislação federal que disciplina o tema, alguns princípios de direito devem ser observados no Processo 
Administrativo. Assinale a alternativa que NÃO indica um destes princípios. 
A) Princípio da Segurança Jurídica.    D) Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 
B) Princípio da Motivação e Legalidade.    E) Princípio da Prevalência do Interesse do Particular. 
C) Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. 

 

25 
“A administração pública possui mecanismos para apurar e coibir condutas inadequadas praticadas por seus agentes. 
Acerca da Sindicância, nos moldes da Lei nº 8.112/90, é correto afirmar que o prazo para sua conclusão não excederá 
_____ dias, podendo ser prorrogado por _______________, a critério da autoridade superior.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 10 / mais 5 dias      D) 10 / igual período 
B) 15 / mais 5 dias      E) 30 / igual período 

C) 30 / mais 10 dias 

 
26 
O Direito Administrativo consagra alguns poderes que são inerentes ao desempenho da atividade administrativa, 
denominando-os Poderes Administrativos. Neste pórtico, assinale a alternativa que NÃO indica um destes poderes. 
A) Poder de polícia.      D) Poder instrumental. 

B) Poder disciplinar.      E) Poder regulamentar. 
C) Poder hierárquico. 

 

27 
Segundo a doutrina clássica, os atos administrativos são formados por cinco elementos. Assinale a alternativa que 
NÃO se refere a um destes elementos. 
A) Forma.  B) Objeto.  C) Finalidade.  D) Competência. E) Imperatividade. 
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28 
“Uma das modalidades de licitação possibilita, entre quaisquer interessados, a escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco dias.” O trecho anterior se refere, 
especificamente, à modalidade 

A) Pregão.       D) Concorrência. 
B) Convite.       E) Concurso Público de provas e títulos. 
C) Concurso. 

 

29 
Para a execução adequada das diversas funções que competem ao Estado, a administração pública descentraliza 
parte de sua competência para outras pessoas jurídicas, as quais compõem a administração indireta. São pessoas 

jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, apenas: 
A) Autarquias e Empresas Públicas. 
B) Fundações Autárquicas e Autarquias. 
C) Sociedades de Economia Mista e Autarquias. 
D) Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
E) Sociedades de Economia Mista e Fundações Autárquicas. 

 
30 
Acerca do tema “agentes públicos”, analise as afirmativas a seguir. 
I. Estão vinculados à administração por regime jurídico estatutário, sendo certo que os demais agentes, contratados pelo 

regime celetista, não são considerados agentes públicos, mas, sim, agentes delegatários do serviço público.  
II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
III. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica 

e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.   B) III.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 
 

31 
A Constituição da República Federativa do Brasil trata, em seu Título I, “Dos Princípios Fundamentais”, indicando os 
fundamentos e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e os princípios que a regem nas suas 
relações internacionais. Sobre o tema, relacione corretamente as colunas. 

1. Fundamento.  
 

2. Objetivo fundamental. 
 

3. Princípio (nas suas relações internacionais). 

(  ) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(  ) Pluralismo político.   
(  ) Não intervenção.  
(  ) Cidadania. 

(  ) Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3, 1, 2  B) 2, 3, 1, 2, 3  C) 1, 2, 3, 2, 1  D) 3, 2, 1, 3, 2  E) 1, 3, 2, 3, 1  

 

32 
Acerca do tratamento que o Código Civil dá à filiação, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro.  
B) A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide a presunção de paternidade.  
C) Não basta o adultério da mulher, ainda que tenha confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade.  
D) Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação prescritível.  
E) Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo 

que falecido o marido.  
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33 
“Se o município de Nepomuceno/MG tivesse um total de trinta e oito mil habitantes deveria ser observado o limite de 
___________ vereadores para a composição da Câmara Municipal.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) 9   B) 11   C) 13   D) 15   E) 17 

 
34 
Sobre a regulamentação que a Constituição da República Federativa do Brasil dá à seguridade social, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.  
B) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, condicionada à prévia contribuição ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social.   
C) A seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços são objetivos que a organização da seguridade 

social deve se basear.  
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
E) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

 
35 
Sobre a regulamentação que o Código Civil dá à tutela, analise as afirmativas. 
I. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de dois filhos podem escusar-se da tutela.  
II. Para a fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor.  
III. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas.  

 
36 
Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise.  
I. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder 

familiar. 
II. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade 

do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. 

III. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de 
adoção. 

IV. Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade 
judiciária. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.       D) I, II e III, apenas.   
B) I e II, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas.   

 
37 
Sobre o Estatuto do Idoso, é INCORRETO afirmar que 
A) a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.  
B) foi instituído destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos.  
C) é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 
D) é assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de cinco por cento das vagas nos estacionamentos 

públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 
E) aos idosos, a partir de sessenta anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por 

sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. 
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38 
Estabelece o Código de Processo Civil que o cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor 
ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Estatui, ainda, que ambos os cônjuges NÃO serão necessariamente 
citados para as ações 
A) que versem sobre direitos reais imobiliários. 
B) possessórias que resultem de atos de um dos cônjuges.  
C) resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles.  
D) que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os 

cônjuges.  
E) fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução recaia sobre o produto do trabalho 

da mulher ou de seus bens reservados.  

 
39 
Em relação ao disposto no Código Penal sobre os crimes contra a dignidade sexual, é INCORRETO afirmar que 
A) se da conduta do crime de estupro resultar morte, o crime será qualificado.  
B) no crime de assédio sexual, a pena é aumentada em até um terço se a vítima for menor de dezoito anos.  
C) configura o estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de quatorze anos. 
D) se o crime de violação sexual, mediante fraude, for praticado com o fim de obter vantagem econômica, também 

aplica-se multa ao agente.  
E) no crime de assédio sexual, há crime mesmo que o agente ocupe posição hierárquica inferior ou idêntica à pessoa 

que, em tese, é constrangida.  

 
40 
Sobre o tema licitação, marque a afirmativa INCORRETA. 
A) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.  
B) A concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão são modalidades de licitação.  
C) A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
D) A Administração não pode celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com 

terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.  
E) Nenhuma compra deve ser feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários 

para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphones, receptor, gravador, calculadora, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio digital etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao 
sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o 
fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 
médio técnico, médio e fundamental e de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental 
incompleto. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma 
única resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material 
esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas 
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 
site www.consulplan.net, às 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 
de 03 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à 
CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 
Público; e, de forma presencial, no Paço Municipal de Nepomuceno/MG, via postal ou carta AR, conforme modelo 
constante no Edital, Anexo V – Modelo de Formulário para Interposição de Recurso. 




