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PORTUGUÊS 

  
Poucos brasileiros ouviram falar de uma planta 

chamada moringa. Originária da Ásia e da África, a árvore 
de até 12 metros de altura fornece abundantes galhos 
carregados de pequenas folhinhas verdes. Considerada 
como ima panaceia para muitos males ─ de tratamento da 
malária a dores de estômago ─ e um alimento com alto 
valor nutritivo e com uma excelente composição de 
proteínas, vitaminas e sais minerais, a moringa é uma 
daquelas árvores que todos os habitantes dos trópicos 
deveriam ter no quintal de casa. 

Das 14 espécies identificadas, duas são as mais 
populares. Nativa das encostas do Himalaia, a Moringa 
oleífera foi reconhecida pela medicina ayurvédica como 
uma importante erva medicinal há quatro mil anos. A 
planta indiana acabou sendo disseminada por todo o 
mundo e chegou até o Brasil. 

Uma espécie próxima é a Moringa stenotepala, 
nativa do leste da África. Segundo pesquisadores da 
Universidade de Addis Ababa, da Etiópia, que pesquisam 
a planta há quase duas décadas, a moringa possui uma 
elevada capacidade para combater diferentes doenças 
tropicais, como a leishmaniose. 

Mas o que assombra os nutricionistas é sua 
composição como alimento. Pesquisadores concluíram 
que, comparada grama por grama com outros produtos, a 
moringa possui sete vezes mais vitamina C que a laranja, 
quatro vezes mais vitamina A que a cenoura, quatro vezes 
mais cálcio que o leite de vaca, três vezes mais ferro que 
o espinafre e três vezes mais potássio que a banana. E 
mais: a composição de sua proteína mostra um balanço 
excelente de aminoácidos essenciais (aqueles que 
precisamos ingerir, pois o corpo humano não os produz). 
Em um país lembrado por imagens de subnutrição, 
observar que a moringa etíope ─ a espécie Moringa 
stenotepala ─ é fartamente plantada na zona tropical do 
país nos dá um grande entusiasmo. Na estrada que sai de 
Arba Minch em direção ao sul, a árvore está espalhada 
em diversos campos de cultivo de milho, assim como ao 
redor das cabanas de palha dos habitantes da região. 

Cerca de 90 km depois, chegamos a Konso, a 
porta de entrada para o território nativo dos povos do vale 
do rio Omo. Os vilarejos tradicionais da etnia Konso foram 
proclamados Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2011 
devido aos terraços criados para a agricultura e às 
muralhas de pedras que protegem os assentamentos 
humanos. 

Como se não bastasse a engenhosidade dos 
Konso com seus terraços, possibilitando uma agricultura 
sustentável nas encostas áridas das montanhas, os 
líderes da etnia plantam, há muitas gerações, árvores de 
moringa ao redor de suas casas. Assim, a folhinha verde 
tão nutritiva não falta a ninguém na comunidade e traz um 
mínimo de elementos nutritivos a toda a população, 
principalmente às crianças. 
 
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/viajologia/noticia/2015/06/... - adaptado 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Moringa é uma árvore muito nutritiva, pois possui mais 

vitamina C do que a laranja, mais vitamina A do que a 
cenoura, mais cálcio do que o leite, mais ferro do que o 
espinafre e mais potássio do que a banana. 

II - A moringa é originária da Ásia e da África. 
III - Em Konso, as folhas da árvore de moringa servem de 

nutrição à população em geral.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e III. 
 

2) O termo sublinhado em “Mas o que assombra os 
nutricionistas é sua composição como alimento.” encontra 
seu sinônimo em: 
 
a) Inibe. 
b) Intimida. 
c) Espanta. 
d) Amedronta. 
 

3) Ambas as palavras estão CORRETAMENTE redigidas 
em: 
 
a) Tecitura - tecidual. 
b) Tesselário - tecelagem.  
c) Tissular - tesser. 
d) Tectonismo - tiziologia. 
 

4) Assinalar a alternativa em que o sublinhado 
corresponda a um objeto direto: 
 
a) Um grupo de países provavelmente responderá a esses 

desafios. 
b) Os gestores públicos são menos capazes de planejar 

ações. 
c) O crescimento econômico desacelerou. 
d) Esperamos encontrar divergências crescentes. 
 

5) Acerca da concordância verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Daqui a pouco baterá cinco horas esse relógio (1ª parte). 
Soam cinco horas neste instante (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
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6) Assinalar a alternativa em que a regência do nome 
sublinhado está INCORRETA: 
 
a) Ele estará presente em nossa reunião. 
b) A democracia é preferível à ditadura. 
c) Os chefes exerceram pressão sobre os funcionários. 
d) Eles são acostumados de mordomia. 
 

7) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
classifica-se morfologicamente como pronome: 
 
a) De uns tempos para cá, a fama se tornou um bem em 

si. 
b) Em um país onde nem sempre um diploma universitário 

garante um salário decente, a fama rápida torna-se um 
meio de ascensão. 

c) A fama é uma espécie de para-raios para gente doida 
ou no mínimo sem educação.  

d) Os famosos se refugiam entre eles mesmos. 
 

8) A palavra “sedentarismo” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação sufixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

9) Neste contexto “O terrorista será degredado.”, o termo 
sublinhado corresponde a: 
 
a) Rebaixado. 
b) Estragado. 
c) Exilado. 
d) Aviltado. 
 

10) Sobre a colocação pronominal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Um jornalista aproximou-se e pediu uma entrevista 
(1ª parte). Não sou da indústria musical, mas pelas 
entrevistas que fiz consegui perceber que levou um tempo 
para elas se abrirem sobre o caso (2ª parte). Em relação 
às mudanças climáticas, a falta de confiança se manifesta 
em quatro aspectos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) O painel direito no menu Iniciar do Windows 7 dá 
acesso a pastas, arquivos, configurações e recursos mais 
usados. Assinalar a alternativa que apresenta a opção que 
relaciona CORRETAMENTE o link à sua função: 
 
a) Computador: mostra a lista dos programas instalados. 
b) Painel de Controle: permite desinstalar programas. 
c) Programas Padrão: exibe lista de programas que não 

podem ser modificados pelo usuário. 
d) Dispositivos e Impressoras: permite configurar layout de 

impressão. 
 

12) Considerando-se o navegador Internet Explorer 8 e as 
configurações de segurança de navegação na Internet, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Navegação InPrivate. 
(2) Bloqueador de Pop-ups. 
(3) Plug-ins. 
(4) Modo de exibição e compatibilidade. 
 
(---) Impede que sites abram janelas no navegador. 
(---) Extensão não essencial para navegação. 
(---) Pode mudar a visualização da página acessada. 
(---) Não grava nenhum tipo de registro. 
 
a) 4 - 3 - 1 - 2. 
b) 3 - 4 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 4 - 1. 
d) 1 - 4 - 2 - 3. 
 

13) Na figura abaixo, está selecionada a guia Inserir do 
programa PowerPoint 2010. Em qual ferramenta se 
encontra a opção para inserir Botões de ação? 
 

 
 
a) Formas. 
b) Imagem. 
c) Clip-Art. 
d) SmartArt. 



 
 

 

3  www.objetivas.com.br 

 

14) Para mudar a formatação de um texto do Word 2007, 
uma opção possível é: 
 
a) Alterar a cor na caixa de diálogo Fonte. 
b) Alterar o Layout da página. 
c) Exibir Macros e alterar a formatação da fonte. 
d) Mudar a fonte no painel de revisão. 
 

15) Dentre as guias disponíveis no Excel 2013, aquela 
que permite aplicar filtro às células selecionadas é: 
 
a) Página Inicial. 
b) Fórmulas. 
c) Revisão. 
d) Dados. 
   

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Sobre os direitos humanos, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Ninguém será mantido em escravatura ou em 

servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob 
todas as formas, são proibidos. 

(---) Nenhum cidadão será submetido a tortura nem a 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

(---) Todo cidadão tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
 

17) Sobre a situação da água, analisar os itens abaixo: 
 
I - A água potável disponível na natureza é bastante 

abundante, e não existe possibilidade de se esgotar, 
visto que as chuvas repõem toda a água desperdiçada 
pelo homem. 

II - A poluição é um dos maiores problemas da água 
potável, uma vez que diariamente os mananciais 
recebem diversos tipos de resíduos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

   

Direito Constitucional 

  
18) Assinalar a alternativa que NÃO pode ser objeto da 
ação direta de inconstitucionalidade: 
 
a) Leis federais. 
b) Decreto autônomo.  
c) Leis estaduais. 
d) Decreto regulamentar. 
 

19) A declaração de inconstitucionalidade em ação direta 
é dotada de eficácia contra todos, força vinculante e 
efeitos retroativos. Acontece, porém, que a Lei nº 9.868/99 
trouxe a possibilidade de utilização, pelo STF, da técnica 
de modulação dos efeitos temporais. Com base nisso, 
assinalar a alternativa INCORRETA:  
 
a) O quórum necessário para aprovação da modulação 

dos efeitos temporais é de dois terços. 
b) Poderá o STF, por exemplo, por maioria absoluta de 

seus membros, restringir os efeitos daquela decisão ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 
em julgado. 

c) A modulação de efeitos temporais se aplica em relação 
a todas as ações diretas. 

d) O interesse público é um dos requisitos que serve de 
fundamentação para a modulação dos efeitos 
temporais. 

 

20) Acerca da intervenção do Estado no domínio 
econômico, analisar os itens abaixo: 
 
I - Em face dos princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, a intervenção do Estado na economia é 
inconstitucional. 

II - A Constituição Federal atual autoriza o Estado a 
intervir no domínio econômico como agente normativo e 
regulador. 

III - A finalidade da intervenção do Estado no domínio 
econômico é de exercer funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e III. 
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21) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, a 
autonomia do Município se expressa: 
 
I - Pela eleição direta dos Vereadores que compõem o 

Poder Legislativo Municipal. 
II - Pela eleição direta do Prefeito e do Vice-Prefeito que 

compõem o Poder Judiciário Municipal. 
III - Pela administração própria, no que respeite ao seu 

peculiar interesse. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
  

Direito Administrativo 

  
22) Quanto ao conceito de direito administrativo, assinalar 
a alternativa CORRETA:  
 
a) Para a teoria positiva, o direito administrativo deve ser 

conceituado por exclusão, isto é, seriam pertinentes a 
esse ramo do direito, todas as questões não 
pertencentes ao objeto de interesse de nenhum outro 
ramo jurídico. 

b) Segundo o critério das relações jurídicas, o direito 
administrativo é o complexo de leis disciplinadoras da 
atuação do Poder Executivo. 

c) Segundo o critério do Poder Executivo, o direito 
administrativo pode ser definido como a disciplina das 
relações jurídicas entre a Administração Pública e a 
particular. 

d) Para a corrente legalista, o direito administrativo se 
resume no conjunto da legislação administrativa 
existente no país. 

 

23) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Princípio da _____________ traduz a ideia de que a 
atuação da Administração Pública deve visar ao interesse 
público e vedar a promoção pessoal do administrador 
público.  
 
a) Legalidade 
b) Razoabilidade 
c) Impessoalidade 
d) Publicidade 

24) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, marcar C para as afirmativas 
Certa, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. 
(---) O aproveitamento do servidor que se encontra em 

disponibilidade há mais de trinta e seis meses não 
dependerá de prévia comprovação de sua capacidade 
física e mental por junta médica oficial. 

(---) Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada 
a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício 
no prazo legal, contado da publicação do ato de 
aproveitamento, salvo doença comprovada por 
inspeção médica.  

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

25) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, analisar a sentença abaixo: 
 
Remoção é o deslocamento do servidor de uma para 
outra repartição (1ª parte). A remoção será feita por 
autoridade competente (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Direito Civil 

  
26) Segundo DINIZ, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A obrigatoriedade da norma de direito não se inicia no 

dia da sua publicação, devendo haver um prazo mínimo 
entre a publicação e a sua entrada em vigor. 

b) O direito brasileiro veda a possibilidade de haver 
normas jurídicas com vigência temporária. 

c) A derrogação é a supressão total da norma anterior, e a 
ab-rogação torna sem efeito apenas parte da norma. 

d) A revogação de norma de direito pode ser expressa ou 
tácita. 

 

27) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) À exceção dos totalmente incapazes e dos 

relativamente incapazes, toda pessoa é capaz de 
direitos e deveres na ordem civil. 

b) A colação de grau em curso superior faz cessar, para 
os menores, a incapacidade. 

c) São incapazes, relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer, os maiores de catorze e 
menores de dezoito anos. 

d) A personalidade civil da pessoa começa no oitavo mês 
de gestação do nascituro, momento no qual já há um 
sistema neurológico desenvolvido. 
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Direito Processual Civil 

  
28) Sobre a atividade da advocacia, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Os honorários incluídos na condenação pertencem ao 

advogado, tendo este direito autônomo para executar a 
sentença nessa parte. 

II - O sócio de sociedade de advocacia responde 
subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos 
clientes por omissão ou ação no exercício da 
advocacia. 

III - Não há hierarquia nem subordinação entre 
advogados, magistrados e membros do Ministério 
Público. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

29) Sobre os procedimentos do Juizado Especial Cível 

(JEC), é CORRETO afirmar que: 
 
a) O preso não pode ser parte em ação que corre perante 

o JEC. 
b) Não se admite ação rescisória nas causas sujeitas ao 

procedimento do JEC. 
c) Em todas as ações que correm pelo rito do JEC, a 

assistência de advogado não é obrigatória. 
d) No JEC, apenas após esgotadas todas as demais 

tentativas de citação é que será admitida a citação por 
edital. 

 

30) Segundo GRECO FILHO, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O processo e as medidas cautelares formam um tipo 

de atividade jurisdicional destinada a proteger os bens 
jurídicos envolvidos no processo. 

(---) As medidas cautelares têm finalidade instrumental e 
definitiva. 

(---) O procedimento cautelar pode ser instaurado antes 
do processo principal ou no curso deste. 

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
  

Direito do Trabalho 

  
31) De acordo com a CLT, NÃO terá direito a férias o 
empregado que no curso do período aquisitivo: 
 
a) Deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 30 

dias subsequentes à sua saída. 
b) Permanecer em gozo de licença, com percepção de 

salários, por mais de 60 dias. 
c) Deixar de trabalhar, com percepção de salários, por 

mais de 30 dias, em virtude de paralização parcial ou 
total dos serviços da empresa. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

32) Em face da proteção do trabalho da mulher, 
consignada na CLT, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A empregada gestante deve, mediante atestado 

médico, notificar seu empregador da data do início do 
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 
18º dia antes do parto e a ocorrência deste. 

b) Os períodos de repouso, antes e depois do parto, 
poderão ser aumentados de acordo com o laudo 
médico prescrito. 

c) Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 
120 dias de licença, descontados os dias de 
antecipação deste. 

d) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
  

Direito Processual do Trabalho 

  
33) Em relação ao que dispõe o artigo 702 da CLT, acerca 
da competência do Tribunal Pleno do TST, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Decidir sobre matéria constitucional, quando arguido, 

para invalidar lei ou ato do poder público. 
II - Julgar as suspeições arguidas contra o presidente e 

demais juízes do Tribunal, nos feitos pendentes de sua 
decisão. 

III - Superintender todos os serviços do Tribunal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente o item I. 
 

34) De acordo com a Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a 
impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade 
é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se 
movido: 
 
a) Para a cobrança de impostos de qualquer natureza. 
b) Pelo credor de pensão alimentícia. 
c) Por obrigação decorrente de fiança concedida. 
d) Todas alternativas anteriores. 
  

Direito Penal 

  
35) Segundo MIRABETE, comete crime de omissão 
aquele que: 
 
a) Tem conhecimento da situação de fato, entretanto 

deixa de agir para evitar o crime. 
b) Tem consciência e, embora não possa executar a ação, 

deixa de agir para evitar o crime. 
c) Não tem a possibilidade real-física de executar a ação, 

mas tem consciência e deixa de agir para evitar o 
crime. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
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36) As entidades que desenvolvem programas de 
internação têm as seguintes obrigações na dicção da Lei 
nº 8.069/90 - ECA: 
 
I - Oferecer atendimento personalizado, em pequenas 

unidades e grupos reduzidos. 
II - Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os 

casos em que se mostre inviável ou impossível o 
reatamento dos vínculos familiares. 

III - Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item I. 
  

Direito Processual Penal 

  
37) Consoante determina o Código de Processo Penal, 
terão direito a prisão especial, se necessária, antes da 
condenação definitiva: 
 
I - Os Ministros de confissão religiosa. 
II - Os Ministros do Tribunal de Contas. 
III - Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a 

função de jurado, mesmo quando excluídos da lista por 
motivo de incapacidade para o exercício daquela 
função. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item I. 
d) Somente os itens I e II. 
  

Direito Tributário 

  
38) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária utilizará, 
sucessivamente, na ordem indicada: 
 
a) A analogia, os princípios gerais de direito tributário, os 

princípios gerais de direito público e a equidade. 
b) Os princípios gerais de direito tributário, os princípios 

gerais de direito público, a analogia e a equidade. 
c) Os princípios gerais de direito público, os princípios 

gerais de direito tributário, a analogia e a equidade. 
d) Os princípios gerais de direito tributário, os princípios 

gerais de direito público, a equidade e a analogia. 
 

39) Sobre o Imposto Sobre a Propriedade Territorial 
Urbana, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Na determinação da base de cálculo, não se considera 

os valores dos móveis mantidos em caráter provisório, 
apenas o valor dos mantidos em caráter permanente. 

b) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, 
titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. 

c) Para efeitos desse imposto, deve ser entendida como 
área urbana aquela definida em Lei Estadual. 

d) É imposto cujo lançamento ocorre por homologação. 

40) Segundo MACHADO, acerca do Sistema Tributário 
Nacional, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Em regra, a lei instituidora de tributo há de conter, forte 

no Princípio da Legalidade, a descrição do fato 
tributável, a base de cálculo e a alíquota, ao passo que 
os critérios para a identificação do sujeito passivo 
devem ser determinados por ato do Poder Executivo.  

b) A vedação de cobrança de tributos “no mesmo 
exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei 
que os instituiu ou aumentou” (art. 150, III, b, da 
Constituição Federal), apesar do princípio da 
anterioridade, não se aplica a todos os tributos 
brasileiros. 

c) O princípio da igualdade impede que a Lei Tributária 
realize qualquer tipo de discriminação. 

d) O princípio da competência obriga que cada entidade 
se comporte nos limites da parcela de poder impositivo 
que lhe foi atribuída. 
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