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PORTUGUÊS 

 

 

TEXTO 01 (questões de 01 a 05) 

 
 

Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na 

direção certa já é um progresso, e qualquer um pode fazer um pequeno progresso. 

Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. 

Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. 

Continue andando e fazendo. 

O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer, se você 

continuar movendo-se para frente. 

Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima 

dele. 

Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo. 

Então continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa que você 

pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante. 

Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo. 

Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas, seja lá o que for, continue. O importante é 

não parar!!! 
Autor desconhecido. Disponível em https://clubedavida.wordpress.com// 

 

01. Analisando-se o texto 01, segundo o autor, 

 

A) os fatos da vida acontecem obedecendo a um rigoroso planejamento. 

B) é essencial acompanhar o ritmo da vida e estacionar quando preciso for. 

C) o ser humano tem o direito a se frustrar e recuar em determinados momentos. 

D) mesmo que os objetivos não sejam alcançadas em plenitude, é preciso não desanimar e prosseguir. 

E) é imprescindível recuar diante das intempéries da vida para não correr riscos. 

 

02. Em uma determinada passagem do texto 01, o autor revela que todo indivíduo tem potencial para progredir. 

Assinale a alternativa que indica essa passagem. 

 

A) “Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo." 

B) “Não desperdice a base que você já construiu." 

C) “...e qualquer um pode fazer um pequeno progresso." 

D) “Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante." 

E) “Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo." 

 

03. Observe os itens abaixo e as orações neles existentes. 

 

I.  "Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar."  

 Pelo fato de os acontecimentos da vida nem sempre serem muito rápidos, é prudente saber a hora de recuar. 

II.  "Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena."  

     Realize algo hoje, mesmo que seja de pequeno porte. 

III. "Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo."  

 É sempre fácil recomeçar. 

 

As duas orações expressam o mesmo sentido apenas no(s) item(ns) 

 

A) I. B) II. C) III. D) II e III. E) I e III. 

 

04. No texto 01, o autor se dirige ao leitor, tratando-o na 3
a
. pessoa do singular (pronome VOCÊ). Se o autor decidisse 

se reportar a mais de um leitor, o texto CORRETO estaria indicado na alternativa  

 

A) Continuemos andando e fazendo. 

B) Se vocês não conseguirem fazer uma coisa grandiosa hoje, fazei alguma coisa pequena. 

C) Vão rápido quando puder. Vão devagar quando fostes obrigados. 

D) Mas, seja lá o que for, continueis. O importante é não parar!!! 

E) Não desperdicem a base que vocês já construíram. Existe alguma coisa que vocês podem fazer agora mesmo, hoje, neste 

exato instante. 
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05. Em qual das alternativas abaixo, a vírgula foi empregada para separar a oração principal da oração subordinativa 

condicional? 

 

A) "Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena." 

B) "Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo." 

C) "Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima dele." 

D) "Mesmo um pequeno avanço na direção certa, já é um progresso..." 

E) "Vá devagar, quando for obrigado." 

 

TEXTO 02 (questões de 06 a 08) 

 
 

POEMA A GARANHUNS 

Anchieta Gueiros de Barros 
 

Garanhuns, trago na minha mente 

A visão do inconsciente 

Para cantar os teus encantos 

E as tuas belezas naturais 

As quais fizeram de ti cidade das flores. 
 

Do alto do Magano, tenho uma visão do Olímpios 

Donde a imagem de braços abertos, 

De Cristo Redentor, abençoa o teu povo 

E todos os que te visitam. 
 

Do Mundaú, sinto uma visão cósmica 

Foi de lá que aprendi a ver e sentir 

A quem um dia eu teria que amar. 
 

Do Monte Sinai, busco o infinito 

E vejo que tuas serras azuladas 

Vistas, ao longe, se confundem com os céus. 

 

Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos, 

Vindo uivantemente de outras colinas 

Se misturam com os perfumes de tuas flores 

Para refrescar a alma de tua gente. 

A verdade é que, subindo montes ou descendo morros, 

Todos tecidos por construções caseiras 

Tu, Garanhuns, ficas no coração da gente 

Para nunca mais sair. 
 

Como me recordas, cidade das Sete Colinas 

Banhando-me com tuas águas cristalinas 

Vindas das fontes divinas 

Que a sede de Deus saciou. 

E na paz abrasadora do teu clima 

O meu corpo um dia se agasalhou. 
 

Portanto, ouça o cantar de quem te ama 

Que precisa adormecer no silêncio de tuas noites 

E acordar no alvorecer de tuas azuladas manhãs. 

Não permitais que o vão destino feche meus olhos, 

Em distantes terras estranhas, 

Pois preciso do teu clima para a sanidade 

Para que sempre estejamos juntos 

Uma vez mais juntos à eternidade 

A fim de gozar do repouso e da paz 

Que somente tu, sabes ofertar, GARANHUNS. 

 

 
Disponível em: http://www.anchietagueiros.com/2012/07/poema-garanhuns.html 

 

06. Observe os verbos sublinhados dos itens abaixo: 

 

I.  "Vistas, ao longe, se confundem com os céus." 

II.  "Para cantar os teus encantos" 

III.  "Para refrescar a alma de tua gente." 

IV.  "Que precisa adormecer no silêncio de tuas noites" 

V.  "Pois preciso do teu clima para a sanidade" 

 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, o verbo exige complemento não regido de preposição. 

B) Tanto no item I como no II, os verbos exigem complementos não regidos de preposição. 

C) No item III, o verbo exige dois complementos, um regido de preposição e o outro não regido de preposição. 

D) No item IV, o verbo exige, apenas, um complemento regido de preposição. 

E) No item V, o verbo não exige complemento. 

 

07. Sobre CONCORDÂNCIA VERBAL, analise os itens abaixo: 

 

I. "E as tuas belezas naturais 

 As quais fizeram de ti cidade das flores." 

II. "Donde a imagem de braços abertos, 

 De Cristo Redentor, abençoa o teu povo"  
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III. "Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos, 

 Vindo uivantemente de outras colinas 

 Se misturam com os perfumes de tuas flores 

 

Em relação aos verbos sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No item I, o verbo concorda com o sujeito simples "flores". 

B) No item II, o verbo tem como sujeito "o teu povo", razão por que se encontra na terceira pessoa do singular. 

C) No item III, o verbo concorda com o sujeito "os perfumes de tuas flores" . 

D) No item II, o verbo concorda com o sujeito "a imagem de braços abertos". 

E) No item III, o verbo concorda com o sujeito "outras colinas". 

 

08. Observe os termos sublinhados dos fragmentos abaixo:  
 

I.  "Do alto do Magano, tenho uma visão do Olímpios" 

II.  "Do Mundaú, sinto uma visão cósmica" 

III.  "Vistas, ao longe, se confundem com os céus." 

IV.  "Banhando-me com tuas águas cristalinas" 
 
Sobre eles, abaixo existe uma alternativa INCORRETA. Assinale-a. 

 

A) No item I, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítono terminado em hiato.  

B) No item II, o "u"  é acentuado por ser átono e formar hiato com a vogal.  

C) No item III, o termo sublinhado é acentuado por se tratar de ditongo fechado. 

D) A tonicidade do termo sublinhado no item IV recai na penúltima sílaba e acentua-se por formar hiato. 

E) A tonicidade do segundo termo sublinhado no item II recai na antepenúltima sílaba, razão por que é acentuado. 

 

09. Em apenas uma das alternativas abaixo, os termos sublinhados indicam exemplo de REGÊNCIA NOMINAL. 

Assinale-a. 

 

A) "Garanhuns, a ti rendo todas as homenagens." 

B) "Quem vai a Garanhuns, jamais esquece as maravilhas de lá." 

C) "Ser fiel a Garanhuns sempre, eternamente". 

D) "Dedico a Garanhuns esse poema, de teor nostálgico, saudosista." 

E) "Conhecer Garanhuns é saborear uma cidade de beleza ímpar." 

 

10. No texto de Shakespeare, abaixo, faltam sinais de pontuação. 

 

"Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente." 

William Shakespeare 

 

Pontuando-o, tem-se como CORRETA a alternativa 

 

A) Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente. 

B) Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. 

C) Todo mundo é capaz de dominar uma dor; exceto quem a sente. 

D) Todo mundo é capaz de dominar uma dor. Exceto quem a sente. 

E) Todo mundo é capaz de dominar uma dor: exceto quem a sente.  
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

11. No WS-Windows 8, em sua configuração padrão, os cinco Botões — Pesquisar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos e 

Configurações — oferecem formas rápidas de acessar as ações realizadas com frequência, tais como pesquisar a 

Internet e o computador, imprimir documentos e enviar fotos e links por email.  

 Sobre esses Botões, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Botão Pesquisar usa a Pesquisa Inteligente Bing para que seja possível pesquisar o computador, a Internet e o OneDrive, 

além de alguns aplicativos. 

B) O Botão Compartilhar é um modo rápido de compartilhar arquivos, fotos e informações com apenas algumas pessoas de 

cada vez, compartilhar um link com uma rede social inteira ou enviar um artigo ao aplicativo Lista de Leitura para que 

possa lê-lo mais tarde. 

C) O Botão Iniciar serve para acessar a tela Inicial, não importa onde você esteja no Windows. 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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D) O Botão Dispositivos é um modo rápido de enviar arquivos e informações a outros dispositivos que estão conectados ao 

computador. A lista de dispositivos disponíveis no Botão Dispositivos independe dos dispositivos existentes e do fato de 

eles estarem conectados ou não ao computador. 

E) No Botão Configurações, podem ser feitos ajustes rápidos em algumas configurações comuns (como o brilho e o volume), 

encontra configurações para o computador (como personalização, contas de usuário e dispositivos) e altera configurações 

do aplicativo que está usando. 

 

12. O mouse tem um botão primário, normalmente o botão esquerdo, e um secundário, normalmente o botão direito. 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso de mouse no MS-Windows 7 na sua configuração padrão. 

 

A) Pode-se usar o botão primário para selecionar e clicar nos itens, posicionar o cursor em um documento e arrastar itens.  

B) Pode-se usar o botão secundário para exibir um menu de tarefas ou opções que mudam dependendo de onde se clica.  

C) Podem-se inverter os botões e usar o botão direito do mouse como primário. 

D) Pode-se configurar o botão primário para simultaneamente exibir um menu de tarefas ou opções que mudam, dependendo 

de onde se clica e selecionar e clicar nos itens, posicionar o cursor em um documento e arrastar itens. 

E) Pode-se ajustar a velocidade do clique duplo (o intervalo de tempo aceitável entre os cliques). 

 

13. Assinale a alternativa que mostra a fórmula  digitada na célula D1 de uma 

planilha MS-Excel 2007.  

 

A) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / (B1 – 1)) + RAIZ3(C1) 

B) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / B1 – 1) + RAIZ3(C1)  D) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / (B1 – 1)) + C1 ^(1/3) 

C) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / B1 – 1) + C1 ^(1/3) E) = 2 * (A1^2 + SQRT(B1) / (B1 – 1)) + C1 ^(1/3) 

 

14. Em relação aos princípios básicos da Segurança da Informação, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
 

1. Autenticidade 

2. Confidencialidade 

3. Disponibilidade 

4. Integridade 

5. Irretratabilidade 

(   ) 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

Conceder o acesso à informação a quem de direito apenas para as entidades 

autorizadas pelo proprietário ou dono da informação. 

Manter a informação armazenada com todas as suas características originais 

estabelecidas pelo dono da informação, considerando a criação, manutenção e 

descarte. 

Garantir que a informação esteja sempre disponível para uso, quando usuários 

autorizados necessitarem. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) 1-2-4 B) 2-4-3 C) 5-1-2 D) 4-3-5 E) 5-2-1 

 

15. Os vírus estão entre os principais tipos de Malwares - programas especificamente desenvolvidos para executar ações 

danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre vírus, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Por meio de atualizações de assinaturas de antivírus, detectam-se os vírus mais recentes incluídos na lista de assinaturas, 

porém esse procedimento não garante a detecção de novos tipos de vírus. 

B) Vírus é um programa ou parte de um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando 

parte de outros programas e arquivos. 

C) O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para poder se tornar ativo e dar continuidade ao processo 

de infecção. 

D) Alguns vírus procuram permanecer ocultos, infectando arquivos do disco e executando uma série de atividades sem o 

conhecimento do usuário; outros permanecem inativos durante certos períodos, entrando em atividade apenas em datas 

específicas. 

E) O vírus é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de um computador para outro computador. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16. Assinale a alternativa que apresenta a face oposta à face 3 do cubo aberto representado pela figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
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17. Assinale a alternativa que completa a sequência. 

  

 
 

A)  

 

 

   

B)  

 

 

C) 

 

 

 

 

18. Em uma sala com 60 alunos, 25 são meninas, e 35, meninos. Entre os alunos, exatamente 10 meninas e 15 meninos 

falam inglês. Deseja-se formar duplas com um menino e uma menina, na qual, pelo menos, um dos alunos fale 

inglês. De quantas maneiras diferentes, essas duplas podem ser formadas? 

 

A) 150 B) 200 C) 225 D) 425 E) 575 

 

19. De 500 atletas enviados para uma olimpíada, 70 ganharam medalha de ouro; 60, de prata; 80, de bronze; 39, de ouro e 

prata; 26, de ouro e bronze; 23, de prata e bronze, e 14 ganharam as três medalhas. Logo, _______ ganharam apenas 

medalha de ouro; ________ apenas de prata; _______ apenas de bronze, e _________ não ganharam nenhuma medalha. 

 Assinale a alternativa que preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas. 

 

A) 19 / 12 / 45 / 364 

B) 70 / 80 / 60 / 290  D) 45 / 19 / 12 / 364 

C) 19 / 83 / 45 / 237 E) 70 / 60 / 80 / 290 

 

20. Considere que E seja o conjunto das pessoas que praticam exercícios; S, o conjunto das pessoas saudáveis; e P, 

conjunto das pessoas sedentárias. Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a afirmação: Toda pessoa 

que pratica exercício é saudável e NÃO é sedentária. 

 

 

 

A)  

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Sobre o capítulo dos municípios, previsto na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  A Constituição Federal prevê expressamente a competência originária do Tribunal de Justiça para julgamento de 

Prefeito. 

II. O STF entende que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de 

competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal 

de segundo grau. 

III. É vedado aos municípios suplementar a legislação federal e estadual diante do Princípio do pacto federativo. 

IV. A criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais depende da autorização de Lei Federal 

específica.      
 
Estão CORRETAS  
 

A) I e II, apenas.  B) I e III, apenas.  C) I, II e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

D) 

E) 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  
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22. Sobre o Ministério Público e sua previsão na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  É função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública e a privada. 

II.  O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

III.  É garantida ao representante do Ministério Público a vitaliciedade, que ocorre após dois anos de exercício, não 

podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. 

IV.  É garantida ao representante do Ministério Público a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 

mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, assegurada ampla defesa. 
 
Estão CORRETAS, apenas,  
 

A) I e III.  B) II e IV.  C) III e IV.  D) II, III e IV.  E) I, III e IV. 

 

23. Sobre o regime dos precatórios previsto na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais 

abertos para esse fim. 

II.  Os débitos de natureza alimentícia serão pagos com preferência sobre todos os demais, exceto sobre os titulares 

que tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de 

doença grave legalmente definida, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para obrigações de pequeno 

valor. 

III.  Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões 

e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em 

responsabilidade civil, a partir da publicação de sentença judicial no Diário Oficial do respectivo ente. 

IV.  É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus 

débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de 

julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados 

monetariamente. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em  

 

A) III e IV. B) I, II e IV.  C) II e IV.  D) I, II e III.  E) II e III. 

 

24. Sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência.  

II.  Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.  

III.  A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de 

omissão parcial.  

IV.  Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus 

membros, poderá conceder medida cautelar, se estiverem presentes na sessão, pelo menos, oito Ministros.  
 
Estão CORRETAS  
 
A) I e IV, apenas.  B) II e III, apenas.  C) III e IV, apenas.  D) I, II e III, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

25. Sobre o Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, analise as afirmativas 

abaixo: 
 

I.  Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela 

União, e os dos Municípios, pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. 

II.  Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções 

delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou 

contrato. 

III.  A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados 

da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.  

IV.  A declaração de utilidade pública será realizada mediante lei específica. 
 
Estão CORRETAS apenas  

 

A) I e II.  B) II e III.  C) III e IV. D) I, II e III.  E) II, III e IV. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.365-1941?OpenDocument
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26. Sobre a Lei nº 8.666/03 e os convênios, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de 

instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês. 

II.  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, sem 

exceções. 

III.  Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento. 

IV.  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia 

aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II, apenas.  B) II e III, apenas.  C) I, III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

27. Sobre a Lei nº 8.666/03 e os contratos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Aplicam-se aos contratos firmados com a administração pública, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

II.  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os 

autorizou e da respectiva proposta. 

III.  O contratante poderá escolher como garantia a caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 

fiança bancária. 

IV.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 

exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, que, a princípio, não excederá dez por 

cento do valor do contrato.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II, apenas.  B) I e III, apenas.  C) III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

28. Sobre os servidores públicos e a Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A Constituição Federal veda a incidência de contribuição previdenciária sobre a aposentadoria dos servidores 

públicos. 

II.  A pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela 

excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. 

III.  A pensão por morte será igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 

falecimento até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido 

de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 

IV.  O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 

serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, II e IV, apenas.  B) II, III e IV, apenas.  C) I, III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

29. Sobre os tributos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  No ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina majoritária e o STF têm classificado os tributos em cinco espécies: 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. 

II.  Os impostos, diversamente das taxas, têm como nota característica sua desvinculação a qualquer atividade estatal 

específica em benefício do contribuinte. 

III.  O princípio da não afetação dos impostos não é absoluto, comportando exceções, constitucionalmente expressas, 

como a prestação de garantias para operações de crédito por antecipação de receita. 

IV.  Os municípios não podem instituir outros impostos, além dos que se encontram previstos taxativamente na 

Constituição Federal. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  B) II e III, apenas.  C) III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 
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30. Sobre as taxas, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A taxa de limpeza pública não se confunde com a taxa municipal de coleta domiciliar de lixo. Apenas a primeira é 

considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.  

II.  O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a taxa de iluminação pública em face da presença da 

especificidade e divisibilidade. 

III.  As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

IV.  A taxa é um tributo contraprestacional. 

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em  

 

A) I e III.  B) II e III.  C) II e IV. D) III e IV.  E) II, III e IV. 

 

31. Acerca do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a entidades sindicais dos 

trabalhadores, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. 

II.  A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, podendo ser considerado o valor dos bens móveis mantidos 

em caráter permanente. 

III.  O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 

acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

IV.  É defeso ao Município atualizar o IPTU, mediante Decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção 

monetária. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  B) II e III, apenas.  C) I, III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

32. Sobre a Receita Pública, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  As receitas originárias são resultantes das atividades do Estado como agente particular. Como exemplos, citem-se 

as receitas provenientes de contratos, herança vacante, doações e legados. 

II.  As receitas derivadas decorrem do poder de imposição do Estado em face do particular. Como exemplos, citem-se 

as receitas provenientes dos tributos. 

III.  Receita pública é a entrada de dinheiro nos cofres públicos de forma provisória, temporária. 

IV.  Quanto ao motivo da entrada, a receita classifica-se em receita originária e derivada.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II, apenas.  B) I e III, apenas.  C) III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

33. Sobre os negócios jurídicos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. 

II.  A anulabilidade só pode ser alegada pelos interessados, aproveitando-se, exclusivamente, aos que a alegarem, 

inclusive no caso de solidariedade ou indivisibilidade. 

III.  O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 

IV.  A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II, apenas.  B) II e IV, apenas.  C) I, III e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

34. Sobre a prescrição, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A renúncia da prescrição só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, antes que a prescrição se consumar. 

II.  A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

III. A prescrição pode ser alegada, em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

IV.  A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. 

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em  

 

A) I e II.  B) II e IV.  C) III e IV. D) I, II e III.  E) II, III e IV. 
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35. Sobre a decadência, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  O juiz deve, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. 

II.  Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o 

juiz não pode suprir a alegação. 

III.  Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou 

interrompem a prescrição. 

IV.  A decadência fixada em lei pode ser renunciada. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  B) II e III, apenas.  C) III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

36. Sobre a Responsabilidade Civil, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Haverá responsabilidade objetiva nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

II.  O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-

lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

III.  Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem 

lançadas em lugar indevido. 

IV.  O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II, apenas.  

B) III e IV, apenas.  

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

37. Sobre a intervenção de terceiros, prevista no Código de Processo Civil, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A denunciação da lide é obrigatória àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 

II.  É obrigatório o chamamento ao processo do devedor, na ação em que o fiador for réu. 

III.  É obrigatório o chamamento ao processo de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de 

alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. 

IV.  A sentença que julgar procedente a ação de denunciação da lide declarará, conforme o caso, o direito do evicto, ou 

a responsabilidade por perdas e danos, valendo como título executivo. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  

B) II e III, apenas.  

C) III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

38. Sobre o recurso de Agravo, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  O Agravo Retido será conhecido de ofício por ocasião do julgamento da apelação. 

II.  O Agravo de Instrumento é admissível quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de 

difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é 

recebida. 

III.  A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão 

da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 

IV.  O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de 

instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o 

recurso. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  B) II e III, apenas.  C) II, III e IV, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 
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39. Sobre a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública (Lei de Execuções 

Fiscais), analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A Lei de Execuções Fiscais considera Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não 

tributária, em consonância com a legislação de direito financeiro. 

II.  A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, 

juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 

III.  A Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância, assegurada ao 

executado a devolução do prazo para embargos. 

IV.  O executado será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

40. Sobre a Lei nº 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I.  Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo retido. 

II.  Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão 

de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 

III.  Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao 

pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.  

IV  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á, decorridos 180 (cento e oitenta) dias contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  

B) II e III, apenas.  

C) III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.  

E) I, II, III e IV. 
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ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 05 

(cinco) de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de 

Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu 

Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você 

receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição 

impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




