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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! 
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QUANDO SE É JOVEM E FORTE 
 
1º Uma vez uma mulher me disse: vocês jovens não sabem a força que têm. 
2º Aquela frase me fez olhá-la de onde ela falava: do lugar da não-juventude. Ela 
expressava seu encantamento a partir de uma lacuna. Se colocava propositadamente no 
crepúsculo e com suas palavras me iluminava. 
3º Outro dia a frase irrompeu silenciosamente em mim como coroamento de uma cena. 
Uma cena, no entanto, trivial. 
4º Estávamos ali na sala de um apartamento e conversávamos. Um grupo de colegas, 
digamos, de pessoas maduras. Cada um com seu copinho de uísque na mão, conversando 
negócios e banalidades. De repente entra pela sala uma adolescente preparando-se para sair. 
Entra como faz toda adolescente: pedindo à mãe que veja qualquer coisa em seu vestido ou 
lhe empreste uma joia. E quando ela entrou tão naturalmente linda, não de uma beleza 
_____________, mas de uma beleza que se espera que uma jovem tenha, quando ela entrou, 
um a um, todos foram murchando suas frases para ficarem em pura contemplação. 
5º “Poderia argumentar que vestida assim ela parecia uma Grace Kelly, um cisne 
solicitando adoração. Mas se assim é, por que a mesma cena se repetiu quando entrou outra 
irmã, impromptamente, de jeans, vinda da rua, espalhando brilho nos dentes e vida nos 
cabelos? 
6º Olhava-se para uma, olhava-se para outra. Olhava-se para os pais que orgulhosos 
colhiam a mensagem no ar. E surge a terceira filha, também adolescente com aquela roupa 
___________ que, em vez de ocultar, revela mais ainda juventude. 
7º Esta experiência se repete quando numa família são apresentados os filhos jovens. 
Igualmente quando se entra numa universidade e se vê aquele enxame de camisetas, jeans e 
tênis gesticulando e rindo entre uma sala e outra, entre um sanduíche e um livro, sentados, 
relaxados, namorando sob as árvores e na grama, como se dissessem: eu tenho a juventude, o 
saber vem por acréscimo. 
8º Infelizmente não vem. E a juventude se gasta. Como as pedras se gastam, como as 
roupas se gastam, se gasta a pele, embora a alma se torne mais densa ou encorpada. 
9º Algo semelhante ocorre diante de qualquer criança. Para um bebê convergem todas as 
atenções na sala. Sorrisos se desenham nos rostos adultos e o ambiente é de terna devoção. 
É a presença da vida, que no jovem parece ter atingido seu auge. 
10 Claro, há jovens que são foscos e velhos e velhos que são radiosos adolescentes. Não é 
disto que falo. 
11 Estou falando de outra coisa desde o princípio. Daquela frase que aquela mulher 
depositou na minha juventude e agora renasceu. 
12 Gostaria de doá-la a alguém. Penso nisto e a porta se abre. Irrompem, lindas, minhas 
duas filhas. _____________ lhes dou um beijo e digo: 
13 – Filhas, vocês não sabem que força têm. 

(Affonso Romano de Sant’Anna. Porta de colégio. São Paulo: Ática, 1995. p. 39-42.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) excepcional – displicente – extasiado. 
b) essepcional – desplicente – extaziado. 
c) escepcional – displissente – extaziado. 
d) ecepcional – displicente – estasiado. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
I - As palavras “acréscimo” e “ árvore” são acentuadas por serem proparoxítonas. 
II - As paroxítonas “negócios” e “experiência” são acentuadas por terminarem em 
ditongo. 
III - As palavras “uísque” e “princípio” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
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03 - Todos os substantivos retirados do texto quanto ao gênero são uniformes de dois, 
exceto: 
a) jovem.     c) cisne. 
b) adolescente.    d) colegas. 
 
04 - O segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome correspondente de modo 
incorreto somente em: 
a) emprestar uma joia = emprestá-la. 
b) vem a velhice para todos = vem-na para todos. 
c) ela expressava seu encantamento = ela expressava-lhe. 
d) repetimos a cena = repetimó-la. 
 
05 - Os elementos coesivos destacados no texto (mas, quando e embora) denota 
circunstância de: 
a) causa – explicação – consequência. 
b) oposição – tempo – concessão. 
c) explicação – condição – oposição. 
d) condição – causa – explicação. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes a texto: 
I - De acordo com o texto o preço que se paga para obter o saber é o amadurecimento, o 
envelhecimento. 
II - A relação entre juventude e maturidade é contraditória, porque, quando se é jovem, 
não se tem consciência do valor da juventude; quando se é maduro, chega-se a essa 
consciência, mas, então, não se tem juventude. 
III - Foi preciso que o autor chegasse à maturidade para que as palavras da mulher 
fizessem sentido para ele. 
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 - Um grupo formado por 15 operários constrói um pequeno edifício em 105 dias, 
trabalhando 10 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 20 operários, 
trabalhando 8 horas por dia, esse mesmo edifício seria construído em: 
a) menos de 95 dias. 
b) mais de 95 e menos de 100 dias. 
c) mais de 100 e menos de 115 dias. 
d) mais de 115 dias. 
 
08 - Dinei possui um terreno em formato retangular, cuja largura mede 8 menos do que a 
medida do comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 308 m2. Assim, é 
correto afirmar que uma das dimensões desse terreno mede: 
a) 11 m. 
b) 12 m. 
c) 14 m. 
d) 21 m. 
 
09 - A rotação de um triângulo retângulo de catetos medindo 6 cm e 8 cm, em torno de 
sua hipotenusa, gera um sólido geométrico cujo volume é igual a: 
a) 76,8π cm3. 
b) 78,6π cm3. 
c) 86,7π cm3. 
d) 87,6π cm3. 
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10 - Entre os 120 frequentadores de uma academia, verificou-se que todos fazem uso de 
pelo menos um tipo de suplemento, da seguinte forma: 
6 pessoas fazem uso dos suplementos A e B simultaneamente. 
40 pessoas usam apenas o suplemento B. 
Os usuários do suplemento C não fazem uso do suplemento A nem do suplemento B. 
60 pessoas fazem uso do suplemento A. 
Com base nas informações acima, é correto afirmar que entre os frequentadores dessa 
academia: 
a) O número de usuários do suplemento C é igual a 20. 
b) O número de usuários do suplemento B é igual a 45. 
c) O número de usuários do suplemento A e B é igual a 140. 
d) O número de usuários dos suplementos B e C é igual a 2. 
 
11 - Da relação abaixo, quem tem a prioridade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda? 
a) Contribuintes de menor poder aquisitivo. 
b) Contribuintes idosos acima de 60 anos. 
c) Contribuintes que apresentaram a declaração em formulário escrito. 
d) Contribuintes que caíram na malha fina no exercício anterior. 
 
12 - De acordo com os números apresentados pelo IBGE em 2.014, a população de 
Mandaguari: 
a) Cresceu em mais de 10% de acordo com o último censo. 
b) Está quase alcançando a casa dos 34 mil habitantes. 
c) Manteve-se no mesmo patamar do Censo 2.010. 
d) Ultrapassou a marca de 34 mil habitantes. 
 
13 - O setor automotivo está em estado de alerta no ABC Paulista, o motivo da 
apreensão é o anúncio por parte das montadoras de demissões em massa. Todas as 
montadoras abaixo possuem fábricas na região do ABC, EXCETO: 
a) Fiat. 
b) Ford. 
c) Mercedes. 
d) Volkswagen. 
 
14 - Sobre o Impostômetro é INCORRETO afirmar: 
a) Com o valor arrecadado no ano passado poderiam ser construídas mais de 50 milhos de 
casas populares. 
b) Em média cada brasileiro pagou no ano passado aproximadamente R$ 9 mil em tributos. 
c) O Impostômetro é um painel instalado centro de São Paulo e que apresenta apenas o valor 
total de impostos pagos pelos brasileiros e destinados à União. 
d) O valor arrecadado em 2.014 ultrapassou a marca de R$ 1,8 trilhão.  
 
15 - De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta: 
a) O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a 
prestação de mais de um modo. 
b) Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo 
receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. 
c) Não será permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários 
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. 
d) Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os 
juros legais. 
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16 - Assinale a alternativa incorreta, nos termos do Código de Processo Civil: 
a) Indeferida a petição inicial, o autor poderá agravar, facultado ao juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, reformar sua decisão. 
b) Considera-se inepta a petição inicial quando Ihe faltar pedido ou causa de pedir. 
c) Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas 
em razão dessa iniciativa. 
d) Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a 
cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário. 
 
17 - Assinale a alternativa correta, nos moldes do Código de Processo Civil: 
a) A reconvenção será processada em apenso aos autos principais. 
b) Quando forem citados para a ação vários réus, o prazo para responder ser-lhes-á sempre 
sucessivo. 
c) Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo 
receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. 
d) Se o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo para a resposta 
correrá do protocolo da desistência. 
 
18 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Código de Processo Civil: 
a) Contra o revel que não tenha patrono nos autos, não correrão os prazos independentemente 
de intimação. 
b) Ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, nem 
demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será 
assegurado o direito de responder no prazo de 15 (quinze) dias. 
c) O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 
encontrar. 
d) Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando que não ocorreu o efeito da revelia, 
mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir na audiência. 
 
19 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Código de Processo Civil: 
a) Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 
b) Fazem coisa julgada os motivos  importantes para determinar o alcance da parte dispositiva 
da sentença. 
c) Faz coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5o e 325), o 
juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento 
da lide. 
d) A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 
prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 
processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada 
em relação a terceiros. 
 
20 - Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Código Civil:  
a) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da 
tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até 
o dia da perda. 
b) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. 
c) Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado 
pela sua quota parte na dívida. 
d) Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 
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21 - Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Código de Processo Civil: 
a) Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação 
por inteiro. 
b) Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer 
daqueles poderá este pagar. 
c) Convertendo-se a prestação em perdas e danos, não subsiste, para todos os efeitos, a 
solidariedade. 
d) A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos 
outros. 
 
22 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Código Civil: 
a) Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, 
dos meios conducentes à exoneração do devedor. 
b) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a 
reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.  
c) Não terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por 
quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. 
d) O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era 
credor. 
 
23 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Código Civil: 
a) Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado 
a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 
b) O credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, somente se esta for 
mais valiosa. 
c) Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova 
em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 
d) Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor 
exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. 
 
24 - Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Código Civil: 
a) A novação por substituição do devedor para ser efetuada necessita de consentimento deste. 
b) Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o 
primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. 
c) Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. 
d) Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações 
nulas ou extintas. 
 
25 - De acordo com a Lei Complementar 101/2000, assinale a alternativa correta: 
a) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão 
e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. 
b) O montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá, caso necessário,  ser 
superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.    
c) O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, 
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 
d) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro 
ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 
26 - De acordo com a Lei Complementar 101/2000, assinale a alternativa correta: 
a) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios. 
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b) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.  
c) Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de 
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
d) Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão contabilizados como “despesa corrente”. 
 
27 - Com base na Lei nº 11.107/2005, indique a alternativa incorreta: 
a) O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo 
de intenções. 
b) O protocolo de intenções deverá ser publicado no jornal local. 
c) O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação 
consorciado possui na assembleia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente 
consorciado. 
d) Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe 
servidores, na forma e condições da legislação de cada um. 
 
28 - De acordo com a Lei nº 11.107/2005, indique a alternativa incorreta: 
a) É facultativa a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições 
financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, 
destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de 
direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. 
b) É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o 
atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. 
c) Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes 
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. 
d) Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que 
não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para 
suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. 
 
29 - Com base na Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa incorreta: 
a) É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, 
para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre 
que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que 
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do 
executor da obra ou serviço. 
b) As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 
c) O Convite é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto 
na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas 
concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último 
caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade 
dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País. 
d) É dispensável a licitação, entre outras, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
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30 - Indique a alternativa incorreta, de acordo com a Lei nº 8.666/93: 
a) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, entre 
outras,  para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 
b)  É indispensável a licitação nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. 
c) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
d) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por 
motivo de interesse público, devidamente justificado.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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