Concurso Público Municipal - Edital 001/2014 - DATA DA PROVA: 18/01/2015

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

Beijos e abraços
1º
Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois
franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização
do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e
eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se
existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser
dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos.
2º
Os russos se beijam _______ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de
aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais
longos e ................ Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique
que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais
comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você,
esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano,
ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem
nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física.
Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra
grátis de abraço, eles estranham.
3º
Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..................... afetivas. O
brasileiro é ......................., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos.
O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso.
4º
Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição
nacional.
(Luis Fernando Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1992.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas
no texto:
a) estalados – hesitações – expansivo.
b) estralados – hezitações – espancivo.
c) extralados – esitações – expancivo.
d) extalados – ezitações – espansivo.
02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto:
a) em – na – na.
c) na – na – para a.
b) à – à – em.
d) com – à – à.
03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para
as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para
justificar em “está”.
( ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”.
( ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem
proparoxítonas.
( ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em
ditongo.
a) V, V, F, F.
c) F, F, V, V.
b) V, F, V, F.
d) F, V, F, V.
04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem
uma relação de:
a) explicação – condição.
b) oposição – tempo.
c) adversividade – causa.
d) condição – oposição.
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05 - Analise as afirmativas referentes ao uso da vírgula no 2º parágrafo do texto:
I - As virgulas depois de “os americanos” e “barbatana” cumprem a função de isolar
uma oração subordinada adjetiva explicativa.
II - A virgula depois de “o beijo” cumpre a função de isolar uma oração coordenada
sindética.
III - A virgula depois de “está” indica a supressão de uma palavra.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
06 - Em relação ao texto podemos afirmar que:
I - Os americanos não têm a mesma postura empertigada dos ingleses, ou seja, os
americanos são mais descontraídos.
II - O narrador não identifica a sua nacionalidade, podendo ser: francês, americano,
brasileiro ou russo.
III - Para o autor a prova maior da intimidade entre dois brasileiros é quando passam a
insultar um ao outro.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
07 - A rotação completa de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e um dos
catetos mede 8 cm, em torno do menor de seus catetos, gera um sólido geométrico cujo
volume é igual a:
a) 96π cm3.
c) 192π cm3.
b) 128π cm3.
d) 288π cm3.
08 - Cada lote de 90 L de aguardente produzido por um alambique é acondicionado em
uma quantidade x de garrafas, todas com a mesma capacidade. Como medida para
alavancar as vendas, o departamento de marketing desse alambique sugeriu que as
garrafas tivessem sua capacidade reduzida em 0,5 L. Com isso, para acondicionar os
mesmos 90 L de aguardente nos novos modelos de garrafa, será necessário aumentar a
quantidade x de garrafas em 6 unidades. Dessa forma, o número de garrafas do novo
modelo que serão utilizadas será igual a:
a) 30.
c) 36.
b) 33.
d) 40.
09 - Uma professora aplicou duas questões abertas em um trabalho proposto a todos os
alunos de determinada turma, e obteve os seguintes resultados:
16 alunos responderam corretamente a primeira questão.
16 alunos responderam corretamente a segunda questão.
12 alunos responderam corretamente apenas uma questão.
1/3 dos alunos responderam incorretamente as duas questões.
Isto posto, pode-se afirmar corretamente que:
a) 5 alunos responderam corretamente apenas a primeira questão.
b) 10 alunos responderam incorretamente as duas questões.
c) 11 alunos responderam corretamente as duas questões.
d) O número de alunos dessa turma é igual a 33.
10 - Um grupo formado por 13 operários realiza determinada obra em 70 dias,
trabalhando 8 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 operários,
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em:
a) menos de 45 dias.
c) mais de 70 e menos de 75 dias.
b) mais de 45 e menos de 70 dias.
d) mais de 75 dias.
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11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é:
a) Fernandes Pinheiro.
c) São João do Triunfo.
b) Rio Azul.
d) São Mateus do Sul.
12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, também chamada de “Rio + 20”?
a) 2.011.
c) 2.013.
b) 2.012.
d) 2.014.
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças:
a) Feijão.
c) Milho.
b) Fumo.
d) Soja.
14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais
uma semana?
a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil.
b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana.
c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão.
d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.
15 - Ao prever: “ ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei”, a Constituição Federal diz respeito ao princípio da:
a) Liberdade social.
c) Legalidade.
b) Responsabilidade.
d) Isonomia.
16 - Assinale a alternativa correta. Segundo a legislação em vigor, podemos dizer que
são gratuitos(as):
a) As ações de habeas corpus.
b) As ações de habeas data.
c) Os atos necessários ao exercício da cidadania.
d) Todas as alternativas anteriores.
17 - Para defender direito ou notificar a ilegalidade ou abuso de autoridade, deve se fazer
uso do:
a) Mandado de injunção.
c) Mandado de segurança.
b) Direito de petição.
d) Direito liquido e certo.
18 - Dentre os princípios abaixo, assinale aquele que possui a seguinte conceituação: “A
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”:
a) Princípio da irretroatividade das leis.
c) Princípio da legalidade.
b) Princípio da isonomia.
d) Princípio da igualdade.
19 - Assinale a alternativa correta. Segundo a legislação brasileira, o poder de tributar é:
a) Privativo da União.
b) Distribuído entre as pessoas jurídicas de direito público e privado.
c) Repartido entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
d) Distribuído entre as pessoas jurídicas de direito privado.
20 - Assinale a alternativa incorreta segundo o Código Tributário Nacional:
a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de
direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações
ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais.
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c) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre o
patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que
corresponda.
d) O não-exercício da competência tributária a defere a pessoa jurídica de direito público
diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.
21 - Assinale a alternativa incorreta, segundo o Código Tributário Nacional:
a) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que
importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município.
b) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.
c) Somente a União e os Estados podem instituir empréstimos compulsórios.
d) A conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo, é um dos casos previstos
para instituir o empréstimo compulsório.
22 - Para os efeitos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observada existência de
alguns requisitos. Assinale a opção que não diz respeito a um dos requisitos previstos
no CTN:
a) Projeto de arborização.
b) Abastecimento de água.
c) Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.
d) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.
23 - Assinale a alternativa correta, segundo o Código Civil:
a) Não constituem atos lícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um
direito reconhecido.
b) Não constituem atos lícitos a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a
pessoa, a fim de remover perigo iminente.
c) Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato lícito.
d) Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
24 - Sobre prescrição no Código Civil, assinale a alternativa correta:
a) Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas não têm ação contra os seus assistentes
ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.
b) A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo
de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de
fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
c) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
d) A prescrição iniciada contra uma pessoa se suspende contra o seu sucessor.
25 - Sobre prescrição no Código Civil, assinale a alternativa incorreta:
a) A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, entre outras,
por protesto cambial.
b) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.
c) A interrupção por um dos credores solidários não aproveita aos outros; assim como a
interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
d) A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.
26 - Assinale a alternativa incorreta, nos termos do Código Civil:
a) Se a coisa se perder por culpa do credor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e
danos.
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b) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou
aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.
c) A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo
se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.
d) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos
quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a
obrigação.
27 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o código Civil:
a) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne
impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.
b) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou.
c) Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presumese dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.
d) Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um
devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
28 - De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta:
a) O juiz poderá limitar o litisconsórcio necessário quanto ao número de litigantes, quando este
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
b) Alvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a
parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem
beneficiarão os outros.
c) Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a
eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.
d) Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser
intimados dos respectivos atos.
29 - Sobre prazos no Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta:
a) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a
prática de ato processual a cargo da parte.
b) Podem as partes reduzir ou prorrogar o prazo dilatório, mesmo ante um justo motivo.
c) É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos
peremptórios.
d) Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a
parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público.
30 - De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta:
a) O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados são
intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.
b) Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não
pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
c) A nulidade dos atos pode ser alegada a qualquer tempo.
d) Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam;
todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam
independentes.
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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FOLHA DE REDAÇÃO – RASCUNHO
PROPOSTA DE REDAÇÃO
“Matar um homem em nome de Deus é uma aberração, mas liberdade de expressão não dá direito
de insultar a fé do próximo (Papa Francisco)”.
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