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INSTRUÇÕES: 
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PORTUGUÊS 

  
Os biomas brasileiros não são meras divisões de 

tipos diferentes de florestas. Estão conectados e 
influenciam uns aos outros. O cerrado, por exemplo, é 
onde estão as nascentes de vários dos rios que 
abastecem o Brasil. A Mata Atlântica e a Floresta 
Amazônica dependem desse sistema hídrico. Outro caso 
de relação é a devastação da Floresta Amazônica, gerada 
em partes pelo descaso com as áreas de Cerrado. É o 
que explica o vice-presidente da CI-Brasil, Rodrigo 
Medeiros. 

A relação entre Cerrado e Floresta Amazônica 
ganha destaque porque 38% do que é bioma Cerrado está 
dentro dos limites estabelecidos como Amazônia Legal – 
uma demarcação política e não ambiental que abrange 
nove estados brasileiros. Tanto nessa porção de Cerrado 
quanto nos outros 62% encontramos intensa atividade 
agrícola e, consequentemente, desmatamentos. Para 
Medeiros, a proteção do Cerrado deveria ganhar mais 
atenção. Ele afirma, no entanto, que ____ muitos anos, os 
holofotes da causa ambiental se voltam apenas para a 
Floresta Amazônica. “Olhamos para um lado e 
esquecemos o outro, porque o desmatamento no Cerrado 
foi muito mais acelerado”, diz. Um exemplo disso é que o 
país monitora ____ derrubadas ilegais da Floresta 
Amazônica desde o final dos anos 1980. Para o Cerrado, 
os satélites só foram direcionados em 2002. 

 
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) há - às 
b) há - as 
c) a - às 
d) à - às 
 

2) Sobre as informações presentes no texto, analisar os 
itens abaixo: 
 
I) Os biomas brasileiros estão conectados e influenciam 

uns aos outros. 
II) O Cerrado corresponde ao bioma em que há várias 

nascentes de rios que abastecem o Brasil. 
III) 38% do Cerrado está nos limites estabelecidos como 

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

3) O sublinhado em “Ele afirma, no entanto, que...” NÃO 
pode ser substituído, porque altera o sentido, por: 
 
a) Todavia. 
b) Entretanto. 
c) Portanto. 
d) Contudo. 
 

4) O sublinhado em “A Mata Atlântica e a Floresta 
Amazônica dependem desse sistema hídrico.” 
corresponde sintaticamente a: 
 
a) Sujeito. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Aposto. 
 

5) Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “O trabalho foi realizado pelo grupo de alunos.” está na 

voz passiva sintética. 
II - “Realizou-se o trabalho.” está na voz passiva analítica. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

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

7) A colocação do pronome está INCORRETA em: 
 
a) Ninguém me deixa sair. 
b) Jamais se esquecerá deste dia. 
c) Raramente lembra-se dos amigos. 
d) É possível que se faça a avaliação amanhã. 
 

8) Sobre o emprego do acento indicativo de crase, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Vale à pena estudar todos os dias. 
b) A academia fica aberta até a meia-noite. 
c) Os móveis foram comprados à prazo. 
d) Pretendo ir a Bahia no próximo carnaval. 
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9) A concordância verbal está INCORRETA em: 
 
a) A ideia de que cidades deveriam ser planejadas de 

acordo com a escala humana, levando-se em conta a 
experiência de quem está no chão, começavam a 
surgir. 

b) Ao longo dos 30 anos seguintes, Gehl desenvolveria 
um vasto trabalho acadêmico sobre como planejar 
cidades para pessoas. 

c) A redução do espaço para carros, em favor de ciclovias 
e calçadas mais largas foi tema de um encontro. 

d) A experiência de Copenhagen e o trabalho de Gehl são 
fontes de inspiração para inúmeros projetos de 
revitalização urbana que procuram humanizar grandes 
centros. 

 

10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - O ponto alto da embarcação são as características de 

superiates de, no mínimo, 100 pés, que foram 
adaptadas para um exuberante modelo de 75 pés. 

II - Concebida pelo arquiteto naval italiano Vittorio Garroni, 
a embarcação é considerada uma das mais luxuosas e 
exclusivas do mundo e tem 22,58 metros de 
comprimento total, o que equivale a um prédio de oito 
andares. 

 
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. 
  

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) No Word 2007, o botão , presente 
na guia Exibição, no grupo Janela, tem a função de: 
 
a) Alterar o zoom do documento de modo que duas 

páginas caibam na janela. 
b) Exibir dois documentos lado a lado para comparar os 

respectivos conteúdos. 
c) Comparar ou combinar várias versões de um 

documento. 
d) Dividir o texto em duas ou mais colunas. 
 

12) Considerando-se o Windows 7 Professional, restaurar 
o sistema sem afetar os arquivos ou substituir algo no 
computador e reinstalar o Windows são ações que podem 
ser realizadas por meio de qual comando do Painel de 
Controle? 
 
a) Recuperação. 
b) Solução de problemas. 
c) Programas e Recursos. 
d) Informações e Ferramentas de Desempenho. 
 

13) No Excel 2007, ao clicar-se no botão circulado na 
imagem abaixo: 
 

 
 
a) Desloca-se a planilha para baixo. 
b) Seleciona-se toda a planilha. 
c) Expande-se a barra de fórmulas. 
d) Diminui-se o zoom da planilha. 
 

14) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
assinalar a alternativa que apresenta um código malicioso 
que NÃO se propaga: 
 
a) Spyware. 
b) Worm. 
c) Vírus. 
d) Bot. 
 

15) Considerando-se o Mozilla Firefox, para trazer de volta 
a aba mais recentemente fechada, o usuário pode usar o 
seguinte atalho de teclado: 
 
a) Ctrl+W 
b) Ctrl+T 
c) Ctrl+Shift+W 
d) Ctrl+Shift+T 
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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) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 
maiores de ____ anos de idade e facultativos para os 
__________________________. 
 
a) 16 - estrangeiros, analfabetos e maiores de 70 anos de 

idade 
b) 18 - estrangeiros, analfabetos e maiores de 70 anos de 

idade 
c) 16 - analfabetos e maiores de 70 anos de idade 
d) 18 - analfabetos, maiores de 70 anos e para quem tem 

entre 16 e 18 anos de idade 
 

17) A utilização da energia eólica comporta numerosas 
vantagens face às energias tradicionais e mesmo em 
comparação com outros tipos de energias renováveis, em 
função do seu maior desenvolvimento. Com base nisso, 
são vantagens da energia eólica, EXCETO: 
 
a) É inesgotável. 
b) Tem impacto sobre as aves do local. 
c) Não emite gases poluentes nem gera resíduos. 
d) Diminui a emissão de gases de efeito estufa. 
  

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  

Direito Constitucional 

  
18) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE:  
 
A República Federativa do Brasil, formada pela união 
__________ dos Estados e __________ e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. 
  
a) indissolúvel - Municípios 
b) indispensável - Municípios 
c) indissolúvel - Territórios 
d) indispensável - Territórios 
 

19) Segundo a Constituição Federal, sobre a organização 
dos Poderes, analisar a sentença abaixo: 
 
O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital 
Federal, de 2 de fevereiro a 17 de junho e de 1º de agosto 
a 23 de dezembro (1ª parte). A Mesa do Congresso 
Nacional será presidida pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, e os demais cargos serão exercidos, 
alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
(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. 
 

20) A quem compete processar e julgar o Presidente da 
República nos casos de crime de responsabilidade e 
crime comum, respectivamente? 
 
a) Senado Federal e Superior Tribunal de Justiça. 
b) Ambos são julgados pelo Supremo Tribunal Federal.  
c) Senado Federal e Supremo Tribunal Federal. 
d) Superior Tribunal de Justiça e Senado Federal. 
 

21) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 

considerando-se a seção que dispõe sobre os servidores 
municipais, assinalar a alternativa que apresenta uma 
informação INCORRETA sobre o assunto:  
 
a) A investidura em cargo público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo de 
provimento em Comissão, declarados em lei, de livre 
nomeação e exoneração. 

b) Servidores públicos municipais são todos quantos 
percebem pelos cofres do Município, ocupantes de 
cargos, excetuando-se os empregos, criados na forma 
estabelecida por lei. 

c) É assegurada licença de 120 dias ao servidor público 
municipal que comprovar a adoção legal de criança até 
três anos de idade, sem prejuízo de qualquer natureza. 

d) Os vencimentos básicos dos cargos do Poder 
Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 
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22) Com base no Regimento Interno da Câmara 
Municipal, em relação às audiências públicas, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência 

pública com as entidades da sociedade civil e qualquer 
cidadão para instruir matéria legislativa em trâmite, bem 
como para tratar de assuntos de interesse público 
relevante, atinentes à sua área de atuação, apresentar 
propostas e discutir matérias relevantes. 

II - A audiência pública somente poderá ser realizada na 
sede do Município, cuja data e horário serão marcados 
previamente pelo Presidente da Comissão, que 
comunicará os interessados com antecedência mínima 
de dois dias. 

III - Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, 
arquivando-se, no âmbito da Comissão, os 
pronunciamentos escritos e documentos que os 
acompanharem. Será admitido, a qualquer tempo, o 
traslado de peças ou fornecimento de cópias aos 
interessados. 

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

Direito Administrativo 

  
23) Segundo a Lei nº 8.666/93, não poderá participar, 
direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: 
 
I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 

ou jurídica.  
II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

III - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação. 

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

24) No que diz respeito ao controle da Administração, 
NÃO faz(em) parte do controle jurisdicional: 
 
a) O habeas corpus. 
b) O mandado de segurança. 
c) A ação civil pública. 
d) As Comissões Parlamentares de Inquérito. 
 

25) É a modalidade de licitação destinada à escolha de 
trabalho técnico ou artístico. Normalmente há atribuição 
de prêmio aos classificados, mas a lei admite também a 
oferta de remuneração. Assinalar a alternativa que 
corresponde a essa modalidade de licitação: 
 
a) Leilão. 
b) Concorrência. 
c) Convite. 
d) Concurso. 
 

26) Com base na Lei Complementar Municipal nº 001/13, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Recondução é a investidura do servidor efetivo em 

cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental, verificada em avaliação médica.  

(---) Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. A 
reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada 
sempre à existência de vaga. 

(---) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, por período 
que não exceda a 12 meses, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo, não podendo a 
remuneração ser inferior a 2/3 do respectivo cargo. 

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

Direito Civil 

  
27) Consoante determina a Lei de Introdução às normas 
do Direito Brasileiro, assinalar a alternativa CORRETA em 
relação à vigência das leis: 
 
a) Lei posterior revoga lei anterior quando expressamente 

o declare. 
b) A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora 

perdido a vigência, salvo disposição em contrário. 
c) Lei nova não revoga nem modifica a lei anterior. 
d) Inexistindo lei vigente, o juiz deverá julgar de acordo 

com a lei anterior, mesmo se já revogada. 
 

28) Segundo GONÇALVES, a classificação dos contratos 
divide-se em modalidades. Quanto à designação, 
assinalar a alternativa em que a identificação das 
características está CORRETA:  
 
a) Solenes ou formais, não formais e consensuais. 
b) Nominados e inominados, típicos e atípicos, mistos, 

coligados e união de contratos. 
c) Subjetivo, objetivo ou material, vínculo jurídico, termo 

de obrigação. 
d) Principais, acessórios ou adjetos, derivados ou 

subcontratos. 
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Direito Processual Civil 

  
29) De acordo com o que preceitua o Código de Processo 
Civil em relação ao processo de execução, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O credor tem a faculdade de desistir de toda a 

execução ou de apenas algumas medidas executivas. 
II - Na desistência da execução, serão extintos os 

embargos que versarem apenas sobre questões 
processuais, pagando o credor as custas e os 
honorários advocatícios. 

III - O Ministério Público pode promover a execução em 
qualquer caso de seu interesse. 

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

Direito do Trabalho 

  
30) Em relação ao que preceitua a Consolidação das Leis 
do Trabalho sobre as férias anuais após cada período de 
12 meses de vigência do contrato de trabalho de tempo 
integral, é CORRETO afirmar que o empregado terá 
direito a:  
 
a) 12 dias corridos, quando tiver de 24 a 32 faltas. 
b) 30 dias corridos, quando não tiver mais de 8 faltas. 
c) 18 dias corridos, quando tiver de 15 a 30 faltas.  
d) 24 dias corridos, quando tiver de 6 a 20 faltas. 
 

31) De acordo com o artigo 443 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE:  
 
O Contrato Individual de Trabalho poderá ser acordado 
__________ ou ____________, _________ ou por 
________ e por prazo determinado ou indeterminado. 
  
a) verbalmente - expressamente - tacitamente - escrito 
b) expressamente - verbalmente - tacitamente - contrato 
c) tácita - expressamente - verbalmente - contrato 
d) tácita - expressamente - verbalmente - escrito 
  

Direito Processual do Trabalho 

  
32) Determina a Consolidação das Leis do Trabalho que 
competem às Varas do Trabalho conciliar e julgar. Com 
base nisso, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA:  
 
(---) Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento 

da estabilidade de empregado. 
(---) Os dissídios concernentes à remuneração, às férias e 

às indenizações por motivo de rescisão do contrato 
coletivo de trabalho. 

(---) Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas 
em que o empreiteiro seja operário ou artífice.  

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

33) Consoante a Consolidação das Leis do Trabalho na 
execução de sentença ilíquida, é CORRETO afirmar que 
sua liquidação poderá ser feita por:  
 
a) Sentença, arbitramento, artigos. 
b) Acórdão do TRT, arbitramento, artigos. 
c) Acórdão do TST, arbitramento, artigos. 
d) Cálculo, arbitramento, artigos. 
  

Direito Penal 

  
34) De acordo com o Código Penal, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Concussão. 
(2) Peculato. 
(3) Excesso de exação. 
 
(---) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio.  

(---) Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

(---) Exigir tributo ou contribuição social que sabe ou 
deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega 
na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não 
autoriza. 

 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
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35) Na lição de MIRABETE, há causas comuns e 
especiais para a extinção de punibilidade. Assinalar a 
alternativa em que há causas comuns: 
 
a) Prescrição, morte do agente. 
b) Retratação do agente, casamento com a ofendida. 
c) Retratação do agente, prescrição. 
d) Casamento com a ofendida, morte do agente. 
 

36) Conforme assevera MIRABETE, são várias as teorias 
para explicar a caracterização da consumação do furto. 
Uma delas é a amotio. Assinalar a alternativa que se 
refere a essa teoria: 
 
a) A coisa furtada é colocada em lugar seguro para 

posterior posse do agente. 
b) Basta que o agente do furto segure a coisa furtada por 

algum tempo. 
c) Basta apenas tocar a coisa a ser furtada. 
d) Exige-se a remoção do lugar. 
  

Direito Processual Penal 

  
37) Em relação às provas no processo penal, analisar os 

itens abaixo: 
 
I - São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas ilícitas, assim entendidas as 
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 

II - São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade 
entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem 
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 

III - Preclusa a decisão de desentranhamento da prova 
declarada inadmissível, esta poderá ser utilizada por 
decisão judicial, facultado às partes acompanhar o 
incidente. 

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

Direito Tributário 

  
38) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de 
pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais. De acordo com a Constituição Federal, 
portanto: 
 
a) O ônus tributário não pode ser agravado em razão do 

caráter interestadual da operação. 
b) A cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público é inconstitucional. 
c) As operações interestaduais ou intermunicipais são 

imunes. 
d) É proibida a retenção de mercadorias por 

descumprimento da Legislação Tributária quando em 
operações interestaduais. 

 

39) De acordo com o Código Tributário Nacional, no 
conceito de tributo, insere-se a característica de ser: 
 
a) Cobrado mediante atividade arbitrária. 
b) Prestação compulsória. 
c) Prestação in natura ou in labore. 
d) Uma penalidade. 
 

40) Em conformidade com o Código Tributário do 
Município, quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), analisar os itens abaixo: 
 
I - O ISSQN é devido pela pessoa física ou jurídica 

prestadora de serviços, com ou sem estabelecimento 
fixo. 

II - Consideram-se serviços somente os de ordem médica, 
hospitalar e bancos de sangue, leite, pele, olhos, 
sêmen e congêneres. 

III - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
IV - O imposto é lançado com base nos elementos do 

Cadastro Fiscal e, quando for o caso, nas declarações 
apresentadas pelo contribuinte, por meio da guia de 
recolhimento mensal. 

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