Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
Edital de Concurso Público 01/2010
Edital no 01/2010 • Processo no 16/2010
http://camarabalneario.fepese.org.br

Caderno
de Prova
S2

novembro

14 14 de novembro
das 15 às 19 h
4 h*
40 questões

Analista Legislativo

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(15 questões)
8 questões

Texto
Em São Roque de Minas, volta e meia desce a rua um carro de boi, rangendo as rodas como
manda o figurino. As casas são simples, com assoalho de madeira, fogão a lenha e pequenas janelas coloridas que se abrem para as montanhas da Serra da Canastra. Fazendo o seu papel nesse
pitoresco quase inverossímil, pessoas na soleira da porta sorriem para qualquer forasteiro.
A cidadezinha no sudoeste de Minas, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, foi primeiro
um povoado que, em 1938, emancipou-se com o nome de Guia Lopes. Era uma homenagem
a um filho da região, o herói que ajudara o estropiado Exército brasileiro a voltar da guerra do
Paraguai, no episódio da Retirada da Laguna. Mas a população julgou que depositar o destino
nas mãos de um herói secular era brincar com a sorte, de modo que, em 1962, graças ao Senhor,
um plebiscito pôs o pingo nos is e o vilarejo passou a viver sob as bênçãos de Roque, santo do
século XIV, protetor contra a peste e doenças contagiosas em geral, inclusive do gado, padroeiro de inválidos e cirurgiões. A troca foi sábia.
Acontece que, mesmo com atributos tão superiores aos do guia Lopes, São Roque não passa
de um coadjuvante na cidade que leva seu nome. O município guarda a nascente do rio São
Francisco, que brota no alto da serra. São suas águas que abastecem torneiras, bicas e córregos.
Em homenagem ao rio e por devoção ao santo, a população faz o que pode. Para não correr o
risco de ficar sem água para a família, para os animais e para a lavoura, sem falar no desconforto
de ter o corpo possuído pelo diabo, melhor não desgrudar do santo de Assis.
Muitos afirmam que em São Roque de Minas todo mundo tem Francisco na família. Francisco
Cota, Francisca Silva, Francisco José. Eles representariam cerca de 10% da população de 6 301
moradores, segundo cálculos à moda da casa realizados pelos próprios Franciscos.
Esclareça-se que os tais 10% dizem respeito apenas aos que levam Francisco na carteira de
identidade. Isso jamais impediu que os 90% restantes, desafortunados todos eles, não dessem
um jeito. No caso de pais que tenham se comprometido a batizar o filho com o nome de outro
cristão, desprotegido é que o recém-nascido não fica. O coitadinho recebe o apelido de Chico
ou Chica, mesmo não se chamando Francisco.
O povo deve ter razão, porque se passam as gerações e a multidão de Franciscos só aumenta.
De outra parte, o lugar está livre de Toncruzes, Bredepites e Henricastelis. Se bem que aqui o
santo é outro. Se a cidade é imune a essa praga onomástica, o mérito é de São Roque. Que, aliás,
era franciscano.
Texto adaptado da revista PIAUÍ: p. 11, n. 48, ano 4, set. 2010.
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1. Assinale a alternativa que apresenta um título adequado ao texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

3. Considere as afirmativas abaixo, relativas ao texto.
1. No primeiro parágrafo há uma descrição da
cidade, no qual a expressão “nesse pitoresco
quase inverossímil” quer dizer que tão pitoresca é a cidade que é difícil de acreditar que
seja verdade.
2. No segundo parágrafo, a frase: “o herói que
ajudara o estropiado Exército brasileiro
a voltar da guerra do Paraguai”, diz que o
guia Lopes tornou-se um herói no povoado
mineiro porque ajudou os soldados que lutaram na Retirada da Laguna a voltarem sãos e
salvos para casa.
3. No terceiro parágrafo, a frase: “São Roque não
passa de um coadjuvante na cidade que leva
seu nome” significa que o santo que dá nome
à cidade não é o mais venerado pelos seus
moradores, tem um papel secundário.
4. No último parágrafo, o autor do texto dá
importância a São Roque, pois atribui a ele
o fato de que a cidade está livre de um certo
tipo de praga: a onomástica, que seria a atribuição às crianças que nascem ali de nomes
inspirados em artistas conhecidos .

Franciscolândia.
Os religiosos franciscanos.
As águas do Rio São Francisco.
A vida difícil em São Roque de Minas.
O guia Lopes, um herói da Guerra do Paraguai.

2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.
a. ( ) Embora uma cidadezinha no sudoeste de
Minas se chame Guia Lopes, muitos habitantes são devotos de São Francisco e de São
Roque e, para pedir graças aos santos cristãos,
batizam os filhos com os nomes deles.
b. ( ) Um povoado a cerca de 300 quilômetros de
Belo Horizonte tem uma característica original: todas as pessoas têm Francisco no nome,
menos os que são devotos de São Roque ou
de Guia Lopes.
c. ( X ) Em uma pequena cidade do interior de Minas
Gerais, grande parte dos moradores chama-se Francisco ou tem como apelido Chico ou
Chica, em homenagem ao santo que dá nome
ao rio cuja nascente situa-se nas proximidades
do município.
d. ( ) As crianças que nascem em São Roque de
Minas são desafortunadas porque têm obrigatoriamente que se chamar Francisco ou
Francisca, caso contrário não serão protegidas
pelo santo que dá nome à cidade.
e. ( ) A cidade está imune a pragas, como peste ou
doenças contagiosas, porque é protegida por
São Roque. Só não está protegida da praga
onomástica, que é dar nomes aos filhos por
influência de santos e artistas.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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4. Assinale a alternativa que apresenta expressão em
sentido figurado.
a. ( ) A troca foi sábia.
b. ( ) São suas águas que abastecem torneiras, bicas
e córregos.
c. ( ) O povo deve ter razão, porque se passam
as gerações e a multidão de Franciscos só
aumenta.
d. ( X ) Em São Roque de Minas, volta e meia desce a
rua um carro de boi, rangendo as rodas como
manda o figurino.
e. ( ) No caso de pais que tenham se comprometido a batizar o filho com o nome de outro
cristão, desprotegido é que o recém-nascido
não fica.

6. Assinale a alternativa na qual ocorreria crase se a
palavra sublinhada fosse substituída pela que está
entre parênteses.
a. (
b.

c.
d.

e.

) …o herói que ajudara o estropiado Exército
brasileiro… (tropa)
( X ) Acontece que, mesmo com atributos tão
superiores aos do guia Lopes, São Roque não
passa de um coadjuvante… (virtudes)
( ) Era uma homenagem a um filho da região…
(filha)
( ) No caso de pais que tenham se comprometido a batizar o filho com o nome de outro
cristão… (apelidar)
( ) Se a cidade é imune a essa praga onomástica… (peste)

5. Relacione a classificação da coluna 1 com os termos sublinhados na coluna 2, de acordo com as funções sintáticas que desempenham no texto.

7. Relacione a classificação quanto à predicação
verbal, da coluna 1, com os verbos sublinhados nas
orações da coluna 2.

Coluna 1

Coluna 1

1.
2.
3.
4.

adjunto adverbial
predicativo do sujeito
sujeito simples
objeto direto

Coluna 2
( ) As casas são simples…
( ) O município guarda a nascente do rio São
Francisco…
( ) Muitos afirmam que em São Roque de Minas
todo mundo tem Francisco na família.
( ) Se a cidade é imune a essa praga onomástica…
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2–3–4–1
2–4–1–3
3–1–2–4
3–1–4–2
3–4–1–2

1. Verbo transitivo direto
2. Verbo intransitivo
3. Verbo transitivo direto e indireto
Coluna 2
(
(
(

) “depositar o destino nas mãos de um herói
secular”
) “o coitadinho recebe o apelido de Chico ou
Chica”
) “a multidão de Franciscos só aumenta”

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3
2–3–1
2–1–3
3–1–2
3–2–1
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8. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e falsas
( F ), de acordo com as regras da gramática normativa.
( ) Quanto à colocação dos pronomes pessoais
“se” destacados no texto, pode-se afirmar que
há três ocorrências de ênclise.
( ) Os vocábulos “sábia”, “município” e “família”
seguem a mesma regra de acentuação gráfica.
( ) Se a frase do texto for reescrita como segue:
“Esclareço que os tais 10% diz respeito apenas aos que levam Francisco nas carteiras de
identidades.” ela permanece correta quanto às
concordâncias verbal e nominal.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a. (

b.

c.

d.

F–V–F
F–V–V
V–F–F
V–V–F
V–V–V

Estudos Sociais

10. Teve grande repercussão o debate em torno do
projeto de instalação no litoral catarinense, na região
de Biguaçu, de um grande estaleiro. Em um primeiro
momento o empreendimento não obteve a necessária
licença. Assinale a alternativa que indica o principal
óbice para a construção do estaleiro.

e.

7 questões

) O impacto econômico. A obra traria grande
desenvolvimento à região litorânea, mas faria
crescer os problemas sociais.
( X ) O impacto ambiental. A licença ambiental foi
negada em virtude de a obra estar próxima de
unidades de conservação.
( ) Os problemas de logística. A região não dispõe de acesso terrestre a portos exportadores
ou às demais regiões do Brasil.
( ) A falta de recursos naturais. Não existem no
local água potável, redes de distribuição de
energia e matérias primas necessárias ao funcionamento do empreendimento.
( ) Os problemas culturais. A população local e
regional é avessa aos empreendimentos de
grande escala por acreditar que, como atraem
pessoas de outras regiões e do mundo, poderão descaracterizar a cultura açoriana.

11. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil
encontraram os povos indígenas.

9. Analise o mapa abaixo:

1

Assinale a alternativa correta a respeito desses povos.
a. (

2
3
4
5

Assinale a alternativa que indica a linha localizada no
mapa com o número 4.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equador.
Círculo Polar Ártico.
Círculo Polar Antártico.
Trópico de Capricórnio.
Trópico de Câncer.
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b.

c.

d.

e.

) Embora divididos, organizavam-se em duas
únicas grandes tribos: os tupis que habitavam
o litoral e os tapuias que viviam no interior.
( ) De caráter dócil e pacífico, desconheciam a
guerra e viviam em perfeita harmonia com a
natureza.
( X ) Formavam uma população heterogênea,
divida em inúmeros povos que falavam línguas diferentes.
( ) Viviam da caça, pesca e coleta de frutos e raízes, não possuindo técnicas agrícolas, mesmo
as mais rudimentares.
( ) Embora tivessem uma organização política
diferente dos povos europeus, obedeciam
a um chefe que lhes ditava as leis. Estas, no
entanto, deviam ser aprovadas pela assembleia da tribo que se reunia na “coivara”.
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12. Assinale a alternativa correta em relação à administração das primeiras vilas e cidades brasileiras.
a. ( X ) A administração das primeiras vilas e cidades
brasileiras era entregue às Câmaras, compostas por vereadores escolhidos pelos “homens
bons”.
b. ( ) As vilas e cidades coloniais eram desprovidas de qualquer autonomia e sua administração era totalmente vinculada à Casa de
Contratação e ao Conselho do Rei que, de
Lisboa, governavam o império português.
c. ( ) O governo português estendeu ao continente
americano a estrutura absolutista metropolitana e proibiu a participação de brasileiros,
mesmo que nascidos no reino e de pai português, em qualquer instância administrativa na
colônia.
d. ( ) Nas vilas e cidades coloniais, a administração
era repartida entre o governador nomeado
pelo rei, os clérigos (homens bons) e os juízes,
entre os quais os “de Vara” detinham maior
poder.
e. ( ) As vilas e cidades do período colonial não
conheceram uma organização administrativa. Seu destino era confiado aos coronéis
da Guarda Nacional que exerciam poder de
polícia e aplicavam as leis, sem que lhes fosse
imposto qualquer limite.

14. Nos anos 1920/30, com a ascensão do fascismo
na Itália e do nazismo na Alemanha, movimentos congêneres surgiram em várias partes do mundo.
Assinale a alternativa que pode ser corretamente relacionada ao assunto.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Luiz Carlos Prestes, inspirado nos ideais fascistas, criou a Aliança Nacional Libertadora.
( ) Em Santa Catarina os nazistas tentaram
tomar o poder criando na capital o chamado
“Governicho do Desterro”.
( ) Tropas vindas de Blumenau, comandadas
por Hercílio Luz, invadiram a capital do
Estado e derrubaram o governo em mãos dos
Federalistas.
( ) A República Catarinense, fundada em Laguna
pelos revoltosos farroupilhas, pretendia estabelecer um governo nacional socialista em
terras brasileiras.
( X ) No Brasil, o escritor Plínio Salgado criou a
Ação Integralista Brasileira (AIB), que apresentava semelhanças com o fascismo europeu.

15. No mês de julho de 2004 ocorreu um fato de
grande importância para a história de Balneário
Camboriú.
Assinale a alternativa que indica esse acontecimento.

13. A influência negra foi notável na formação da cultura brasileira. Assinale a alternativa que faz referência
a algumas das suas contribuições.
a. ( ) As polcas e marchinhas, produto da fusão dos
ritmos europeus e africanos.
b. ( X ) O frevo no Recife e o batuque que deu origem
ao samba, no Rio de Janeiro.
c. ( ) A culinária com destaque para a golonka,
prato em que se misturam o repolho e a carne
de porco.
d. ( ) A arte concreta da qual é maior expressão
hoje em dia o músico carioca Max Bill.
e. ( ) O sincretismo religioso, fonte em que se inspirou a “Cabala”, que tenta explicar a natureza
divina.

a. (

b.

c.
d.

e.

) Os primeiros moradores alemães do Vale do
Itajaí mandaram construir as primeiras casas
de veraneio na região da Avenida Atlântica.
( ) Balneário Camboriú desmembrou-se de
Itapema e foi incorporada ao município de
Camboriú.
( X ) Balneário Camboriú emancipou-se politicamente, tornando-se município.
( ) O movimento revolucionário ordenou o bombardeio de Balneário Camboriú, acreditando
que o presidente deposto pudesse organizar
uma resistência na cidade.
( ) Foi fundada a Vila da Barra, que deu origem à
cidade.
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Balneário Camboriú, não constitui requisito de elaboração dos projetos legislativos:

18. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Balneário Camboriú, denomina-se
“emenda substitutiva” a que:

a. ( ) Assinatura do autor.
b. ( ) Ementa de seu objetivo.
c. ( ) Divisão em artigos numerados, claros e
concisos.
d. ( X ) Parecer das Comissões Permanentes acerca
do assunto.
e. ( ) Menção da renovação das disposições em
contrário, quando for o caso.

a. ( ) deve ser colocada em lugar de outra emenda.
b. ( X ) deve ser colocada em lugar do artigo, parágrafo ou inciso do Projeto.
c. ( ) manda suprimir em parte ou no todo o artigo,
parágrafo ou inciso do Projeto.
d. ( ) deve ser acrescentada aos termos do artigo,
parágrafo ou inciso do Projeto.
e. ( ) se refere apenas à redação do artigo, parágrafo ou inciso, sem alterar a sua substância.

17. De acordo com a Resolução no 143/1977, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Balneário Camboriú, é correto afirmar:
a. ( ) Constitui matéria de Projeto de Decreto
Legislativo a perda de mandato de Vereador.
b. ( ) Tramitarão em regime de urgência as proposições sobre destituição de componentes da
Mesa.
c. ( ) É da competência exclusiva do Prefeito a
iniciativa dos Projetos de Lei que disponham
sobre a estrutura administrativa da Câmara de
Vereadores.
d. ( ) É obrigatória a publicação de todos os atos
municipais que criem, modifiquem, extingam
e restrinjam direitos, podendo ser publicados
em resumo as Leis, os Decretos Legislativos e
as Resoluções.
e. ( X ) É da competência exclusiva da Mesa da
Câmara a iniciativa dos Projetos de Lei que
criem, alterem ou extingam cargos dos
serviços da Câmara e fixem os respectivos
vencimentos.
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19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Balneário Camboriú, assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Câmara Municipal reunir-se-á, anual e ordinariamente, na sede do município, de 02 de
janeiro a 17 de julho e de 01 de agosto a 22 de
dezembro de cada ano.
( ) Cada sessão legislativa tem a duração de
quatro anos, correspondendo cada a uma
legislatura.
( X ) O Município não poderá dar nome de pessoas
vivas a bens e serviços públicos de qualquer
natureza.
( ) O Município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em bairros, distritos, vilas e províncias.
( ) São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de Vereador, na forma da Lei
Federal, ser alfabetizado e ter a idade mínima
de vinte e um anos.
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20. Com base na Lei no 933, de 1990, é da competência comum do Município, da União e do Estado, na
forma prevista em lei complementar federal:

23. Com base nas disposições constitucionais acerca
dos direitos e garantias fundamentais, é correto
afirmar:

a. ( X ) Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico.
b. ( ) Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos.
c. ( ) Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno
desenvolvimento da criança e do adolescente.
d. ( ) Amparar, de modo especial, os idosos e os
portadores de deficiência.
e. ( ) Conceder e renovar licença para localização e
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e
quaisquer outros.

a. (

b.

c.

d.
e.

) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
mediante licença prévia.
( ) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão
ou detenção, nos termos da lei.
( ) O mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, desde que em
funcionamento há pelo menos um ano.
( ) Não é admitida ação privada nos crimes de
ação pública.
( X ) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário
e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel.

21. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.
b. ( ) O mandado de segurança é ação de natureza
mandamental, não produzindo efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito.
c. ( ) O impetrante de mandado de segurança coletivo, ainda que seja partido político, deverá
estar representado por advogado constituído.
d. ( X ) Para fins de habeas data, o direito de informação é absoluto, não sofrendo qualquer espécie de limitação ou restrição.
e. ( ) O Ministério Público é parte interveniente no
mandado de segurança, podendo ser também o próprio impetrante ou ainda a autoridade impetrada.

24. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) As leis complementares serão aprovadas por
maioria simples.
( ) Lei ordinária de competência da União disporá sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis.
( X ) Não será objeto de delegação a legislação
que disponha sobre nacionalidade, cidadania,
direitos individuais, políticos e eleitorais.
( ) A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma
legislatura.
( ) É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria relativa a direito penal, direito
civil, processual penal e processual civil.

22. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
compete privativamente à União legislar sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Juntas comerciais.
Registros públicos.
Produção e consumo.
Procedimentos em matéria processual.
Proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico.
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25. De acordo com as previsões constitucionais sobre
os Servidores Públicos, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência serão aposentados compulsoriamente aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.
b. ( ) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
c. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
d. ( ) A aquisição da estabilidade pelo servidor público independe de avaliação de
desempenho.
e. ( ) É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de previdência, sem exceção.

27. Segundo a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
a “modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação”, é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leilão.
Convite.
Concurso.
Concorrência.
Tomada de preços.

28. Relacione as colunas abaixo, a respeito das
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista:
Coluna 1
1. Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista exploradoras da atividade econômica.
2. Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista prestadoras de serviços públicos.
Coluna 2

26. Sobre a Convalidação do Ato Administrativo, assinale a alternativa correta.

(

a. (

(
(

b.

c.

d.

e.

) O ato administrativo de convalidação opera
efeitos ex nunc, retroagindo seus efeitos ao
momento em que foi originariamente praticado o ato convalidado.
( ) É sempre possível a convalidação do ato,
independentemente do tipo do vício que
originou o ato.
( )	�����������������������������������������������
Para que seja possível a convalidação, é necessário que o ato não tenha acarretado lesão
ao interesse público, independentemente da
ocorrência de prejuízo a terceiros.
( X ) Os atos administrativos anuláveis são os
que podem ser objeto de convalidação ou
saneamento, dependendo do juízo de oportunidade e conveniência da Administração
Pública.
( ) Pode incidir sobre atos discricionários, de
acordo com a oportunidade e conveniência
da Administração Pública, mas não sobre atos
vinculados.
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(
(

) Atividade sujeita predominantemente ao
regime de direito privado.
) Podem gozar de privilégios fiscais exclusivos.
) Não fazem jus à imunidade tributária
recíproca.
) Não sujeitas a responsabilidade civil objetiva.
) Não sujeitas a licitação para contratos relativos a suas atividades-fim.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–1–1–1–1
1–1–2–1–1
1–2–1–1–1
2–1–1–1–1
2–2–1–1–1
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29. Sobre os Atributos dos Atos Administrativos, assinale a alternativa incorreta.

31. Sobre os Órgãos Públicos, assinale a alternativa
correta.

a. ( X )	���������������������������������������
A autoexecutoriedade é um atributo presente em todos os atos administrativos por
se tratar de qualidade própria dos atos inerentes ao exercício das atividades típicas da
Administração.
b. ( )	����������������������������������������
Como decorrência da presunção de legitimidade, o ônus da prova da existência do
vício no ato administrativo é de quem alega,
ou seja, do administrado, pois os fatos que
a Administração declara terem ocorrido são
presumidamente verdadeiros.
c. ( ) Atos autoexecutórios são os que podem
ser materialmente implementados pela
administração, diretamente, inclusive
mediante o uso da força, se necessária, sem
que a administração precise obter autorização
judicial prévia.
d. ( ) A imperatividade decorre do poder extroverso
do Estado, isto é, da prerrogativa que o poder
público possui de praticar atos que extravasam sua esfera jurídica e adentram na esfera
jurídica alheia, independentemente da anuência prévia de qualquer pessoa.
e. ( ) A tipicidade só existe com relação aos atos
unilaterais; não existe nos contratos porque,
com relação a eles, não há imposição de vontade da Administração, que depende sempre
da aceitação do particular.

a. (
b.

c.

d.

e.

32. Assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

30. Sobre o Direito das Obrigações, é correto afirmar:
a. ( ) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo
gênero e pela qualidade.
b. ( ) A solidariedade, que resulta da lei ou da vontade das partes, pode ser presumida.
c. ( ) A confusão pode verificar-se a respeito de
toda a dívida, mas não de parte dela.
d. ( ) O devedor que paga tem direito a quitação
regular, mas não poderá reter o pagamento,
enquanto não lhe seja dado o recibo.
e. ( X ) Todos os devedores respondem pelos juros de
mora, ainda que a ação tenha sido proposta
somente contra um; mas o culpado responde
aos outros pela obrigação acrescida.

) Os Ministérios e as Secretarias de Estado são
exemplos de órgãos superiores.
( X ) Órgãos independentes são os diretamente
previstos no texto constitucional, represen
tando os três Poderes, não possuindo qualquer
subordinação hierárquica ou funcional.
( ) Os órgãos públicos, quanto à posição estatal,
classificam-se em independentes, autônomos,
superiores e complexos.
( ) Órgãos superiores estão situados na cúpula
da administração, hierarquicamente abaixo
dos órgãos independentes, e possuem ampla
autonomia administrativa, financeira e técnica.
( ) Órgãos autônomos são os que possuem
atribuições de direção, controle e decisão e
são sempre sujeitos ao controle hierárquico
de uma chefia mais alta.

d.

e.

) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum.
( ) Durante o período de vacatio legis, a nova lei,
como ato jurídico, existe, é válida, mas não é
ainda eficaz.
( X ) Salvo expressa disposição em contrário, republicada a lei, o prazo de vacatio legis - que é o
intervalo temporal entre a promulgação e a
vigência da lei - começa a correr novamente.
( ) O prazo de quarenta e cinco dias para entrada
em vigor, previsto na Lei de Introdução ao
Código Civil, se aplica às leis, mas não aos
decretos e aos regulamentos.
( ) A Lei de Introdução ao Código Civil, que não é
simplesmente uma introdução ao Código Civil,
mas de todo ordenamento jurídico brasileiro,
apresenta como fontes de direito: a lei, a analogia, os costumes e os princípios gerais de
direito.
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33. Acerca dos institutos da Prescrição e da
Decadência, assinale a alternativa correta.

35. Assinale a alternativa correta a respeito da utilização de Indicadores em documentos do Microsoft Word.

a. (

a. ( X ) Atribuem um nome a um ponto específico de
um documento. Podem ser usados para criar
hiperlinks que, ao serem clicados, saltam para
o ponto correspondente do documento.
b. ( ) Associam um endereço de página da Web a
um texto ou elemento gráfico contido em um
documento. Ao clicar no indicador, a referida
página será aberta no navegador Web padrão.
c. ( ) Criam uma referência para um elemento
contido no documento – um item numerado,
uma nota de rodapé ou um título do documento, por exemplo. Ao clicar no indicador, o
programa exibirá o elemento referenciado.
d. ( ) Definem um campo de texto que será utilizado para criação de mala direta. Ao gerar a
mala direta, o indicador será substituído por
dados contidos em uma planilha ou em um
banco de dados.
e. ( ) Marcam um texto que será utilizado para
criação de um índice remissivo. Ao criar o
índice remissivo, todos os indicadores do
documento serão indexados.

b.
c.

d.

e.

) A prescrição iniciada contra uma pessoa não
continua a correr contra o seu sucessor.
( ) A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei
não lhe haja fixado prazo maior.
( ) Se a decadência for convencional, a parte a
quem aproveita pode alegá-la em qualquer
grau de jurisdição, podendo o juiz, em caso de
omissão, suprir a alegação.
( X ) Quando a ação se originar de fato que deva
ser apurado no juízo criminal, não correrá
a prescrição antes da respectiva sentença
definitiva.
( ) Os absolutamente incapazes e as pessoas
jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem
causa à prescrição, ou não a alegarem
oportunamente.

34. De acordo com Código Civil (Lei no 10.406/2002),
assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O direito de exigir reparação e a obrigação de
prestá-la não se transmite com a herança.
( X )	�������������������������������������������
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.
( )	����������������������������������������������
A responsabilidade civil é subsidiária da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o
seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal.
( ) Se o devedor não puder cumprir a prestação
na espécie ajustada, substituir-se-á por outra
qualquer, a critério do juiz.
( ) Aquele que demandar por dívida já paga, no
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, em qualquer caso, o dobro do que houver cobrado.

Página 12

36. Assinale a alternativa correta a respeito das fórmulas do Microsoft Excel.
a. (
b. (

) A fórmula “=RQUAD(100)” produz o valor “10”.
) A fórmula “=MÊS(HOJE())” apresenta como
resultado o nome do mês corrente.
c. ( X ) A fórmula “=ANO(AGORA())” apresenta como
resultado o número do ano corrente.
d. ( ) A fórmula “=CONT.NÚM(A1:A10)” produz o
resultado “10”.
e. ( ) A fórmula “=PAR(11)” apresenta o resultado
“FALSO”.
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37. Qual a função do mecanismo de detecção de
phishing presente em navegadores Web?
a. ( ) Detectar vírus de computador em sites da
Web.
b. ( ) Avisar quando um site da Web tentar ler informações do computador do usuário.
c. ( ) Impedir a abertura automática de janelas do
navegador.
d. ( X ) Informar ao usuário quando um site da Web
pode estar se fazendo passar por outro site.
e. ( ) Bloquear a execução de scripts que possam comprometer o funcionamento do
computador.

38. Redação oficial é a maneira pela qual o Poder
Público redige atos normativos e comunicações.
Assinale a alternativa correta, quanto à apresentação
de todas as características desse tipo de redação.
a. ( ) clareza, concisão, formalidade no emprego de
pronomes, pessoalidade.
b. ( ) clareza, concisão, objetividade, pessoalidade,
firmeza.
c. ( ) emprego da norma culta da língua, informalidade, pessoalidade, uniformidade.
d. ( ) obediência às normas gramaticais; entre
empresas: informalidade, pessoalidade,
uniformidade.
e. ( X ) clareza, concisão, emprego da norma culta
da língua, formalidade, impessoalidade,
uniformidade.

39. Analise o texto abaixo:
“Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa
indireta) apresentam certas peculiaridades quanto à
concordância verbal, nominal e pronominal.”
Manual de Redação da Presidência da República

Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
desses pronomes.
a. ( X ) Sua Senhoria se equivocou, em relação a seus
subordinados.
b. ( ) Vossas Senhorias desejais que vos mantenhamos a par deste processo?
c. ( ) Sua Excelência deseja que vos apresentemos
os responsáveis pelo sucesso do concurso?
d. ( ) Vossa Senhoria vos enganais a nosso respeito;
trouxemos-lhe o material solicitado.
e. ( ) Sua Excelência, o Governador, esperai, que lhe
daremos rápida solução para o problema.

40. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Nos memorandos e ofícios, o destinatário é
identificado por seu nome completo, sem
menção ao cargo que ocupa.
( X ) Nos fechos de documentos oficiais deve-se
empregar Atenciosamente, em correspondência dirigida a autoridades de mesma hierarquia
ou de hierarquia superior, e Respeitosamente,
para as autoridades superiores.
( ) Nas comunicações oficiais, inclusive nas assinadas pelo Presidente da República, devem
constar nome e respectivo cargo de quem as
expediu, ao lado da assinatura.
( ) Na margem superior esquerda dos ofícios e
memorandos devem constar apenas o local e
a data em que o documento foi assinado.
( ) Nos documentos oficiais serão aceitas expressões de familiaridade apenas entre um chefe e
seus subordinados.
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