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Caderno
de Prova
S3

novembro

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

Assessor Jurídico

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

Página 5

Edital de Concurso Público 01/2010

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
16. De acordo com a Resolução no 143/1977, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Balneário Camboriú, é correto afirmar:
a. ( X ) A Câmara poderá cassar o mandato do
Vereador quando fixar residência fora do
Município.
b. ( ) A legislatura compreenderá quatro sessões
legislativas, com início cada uma em 1º de
janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano.
c. ( ) Os membros da Mesa da Câmara Municipal
em exercício não poderão fazer parte de
Comissões.
d. ( ) A discussão e votação de matérias para plenário, constantes da Ordem do Dia, somente
poderão ser efetuadas com a presença de 2/3
(dois terços) dos membros da Câmara.
e. ( ) A Mesa da Câmara Municipal, com mandato
de 04 (quatro) anos consecutivos, compor-se-á do Presidente, Vice-Presidente e dos 1o e 2o
Secretários.

17. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Balneário Camboriú, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Tramitarão em regime especial as proposições
que versem sobre o Orçamento Anual.
b. ( ) As sessões da Câmara Municipal, com exceção
das solenes, somente poderão ser abertas
com a presença de, no mínimo, metade dos
membros da Câmara.
c. ( ) É da competência exclusiva da Mesa da
Câmara a iniciativa dos Projetos de Lei que
tratam da concessão de subvenção ou auxílio.
d. ( X ) É da competência exclusiva do Prefeito a
iniciativa do Projeto de Lei que disciplina o
Regime Jurídico dos Servidores Municipais.
e. ( ) Constitui matéria de Projeto de Resolução
a mudança de local de funcionamento da
Câmara.
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(25 questões)

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Balneário Camboriú, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Ao Município é vedado recusar fé aos documentos públicos.
b. ( ) A alteração do nome do Município, bem como
a mudança de sua sede, dependerá de Lei
Municipal votada à vista de representação
conjunta do Prefeito e da Câmara Municipal
formulada após prévia consulta plebiscitária à
população.
c. ( ) São poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.
d. ( ) São símbolos do Município sua Bandeira, seu
Hino e seu Brasão, não podendo a lei estabelecer outros símbolos.
e. ( ) Bairro é parte do território do Município, dividido para fins administrativos de circunscrição territorial e de jurisdição municipal, com
denominação própria.

19. Com base na Lei no 933, de 1990, é correto
afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Os Vereadores serão submetidos a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça.
( ) Cada sessão legislativa tem a duração de
quatro anos, correspondendo cada a uma
legislatura.
( ) O processo legislativo municipal compreende
a elaboração de emendas à Lei Orgânica
municipal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos.
( ) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta de dois terços
(2/3), no mínimo, dos membros da Câmara
municipal.
( X ) Compete ao Prefeito, entre outras atribuições,
decretar, nos termos da lei, a desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social.
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20. De acordo com a Resolução no 143/1977, a manifestação sobre o mérito das proposições referentes a
contratos, ajustes, convênios e consórcios é competência da Comissão de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Justiça e Redação.
Finanças e Orçamento.
Legislação Participativa.
Segurança Pública e Defesa do Cidadão.
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas.

21. Assinale a alternativa incorreta:
a. ( ) O habeas corpus é ação em que não se exige
a representação judicial por advogado para
defender o requerente.
b. ( ) É cabível a impetração de mandado de segurança por exclusão do cabimento de habeas
corpus ou de habeas data.
c. ( X ) O mandado de injunção pode ser impetrado
somente por pessoa física.
d. ( ) Não constitui objeto de habeas data o direito
de informações referentes a terceiros.
e. ( ) O mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por organização sindical, entidade
de classe ou associação, desde que estejam
legalmente constituídas e em funcionamento
há pelo menos 01 ano.

22. Com base nas disposições constitucionais, constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais:
a. ( ) Irredutibilidade do salário, sem ressalva.
b. ( X ) Seguro contra os acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer
em dolo ou culpa.
c. ( ) Relação de emprego protegida contra a despedida, com ou sem justa causa, mediante
previsão de indenização compensatória.
d. ( ) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de cento e oitenta
dias.
e. ( ) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de quatorze anos, salvo
na condição de aprendiz.

23. De acordo com as previsões constitucionais sobre
a Administração Pública, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
( ) O prazo de validade do concurso público será
de até um ano, prorrogável por igual período,
com limite de dois anos.
( ) Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores.
( X ) É permitida a acumulação remunerada de
cargos públicos, quando houver compatibilidade de horários, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas.
( ) Somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação, cabendo à lei ordinária
definir as áreas de atuação.

24. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Compete privativamente à Câmara dos
Deputados processar e julgar o Presidente e
o Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade.
( X ) Compete privativamente ao Senado
Federal processar e julgar os Ministros do
Supremo Tribunal Federal nos crimes de
responsabilidade.
( ) Cabe ao Congresso Nacional, independentemente de sanção do Presidente da República,
dispor sobre fixação e modificação do efetivo
das Forças Armadas.
( ) São de competência exclusiva do Congresso
Nacional a criação e a extinção de Ministérios
e órgãos da administração pública.
( ) É da competência do Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República,
sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa.
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25. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Juntas comerciais.
Registros públicos.
Trânsito e transporte.
Propaganda comercial.
Sistemas de consórcios e sorteios.

26. Sobre os Órgãos Públicos, assinale a alternativa
incorreta.
a. ( ) Não possuem patrimônio próprio.
b. ( ) Podem firmar, por meio de seus administradores, contratos de gestão com pessoas jurídicas.
c. ( X ) Resultam da organização administrativa
conhecida como descentralização.
d. ( ) Não têm capacidade para representar em
juízo a pessoa jurídica que integram.
e. ( ) São conjuntos de competências, sem
personalidade jurídica própria.

27. Sobre a Lei de Introdução ao Código Civil
(Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942),
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Salvo disposição em contrário, a lei revogada
se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência.
b. ( ) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso
de acordo com a analogia, a equidade e os
princípios gerais de direito.
c. ( ) Reputa-se direito adquirido o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se
efetuou.
d. ( ) A lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes, modifica a
lei anterior.
e. ( X ) A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
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28. Acerca dos Princípios da Administração Pública,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Após a promulgação da EC 19/98, cinco
passaram a ser os princípios explícitos da
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia.
( ) O princípio da moralidade obriga que toda
a atuação administrativa seja pautada pela
finalidade do ato, vedando-se de qualquer
atividade contrária à satisfação do interesse
público.
( X ) O princípio da impessoalidade traduz a ideia
de que toda a atuação da Administração
deve atuar objetivando o interesse público,
vedando que ato administrativo seja praticado de acordo com interesses do agente ou
de terceiros.
( ) A vedação à pessoalização das realizações
e das atividades desenvolvidas pela
Administração decorre do princípio da
eficiência.
( ) O princípio da legalidade representa a consagração de que a Administração Pública
poderá atuar e fazer tudo aquilo que a lei não
proíba.

29. Sobre a Revogação do Ato Administrativo, é
correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A revogação é a retirada do ordenamento de
atos válidos, com vícios formais ou materiais.
( X ) A revogação somente se aplica sobre atos
discricionários e produz sempre efeitos
prospectivos.
( ) A revogação deve ser efetuada pela própria
Administração, que praticou o ato, devendo
ser confirmada pelo Poder Judiciário, a quem
cabe o controle da legalidade.
( ) A revogação opera efeitos retroativos, resguardados os produzidos perante terceiros de
boa-fé.
( ) A revogação do ato fundamenta-se no poder
hierárquico, devendo ser realizada por autoridade competente, de acordo com a oportunidade e a conveniência administrativa.
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30. Sobre os Poderes Administrativos, assinale a alternativa correta.

32. Sobre o inadimplemento das Obrigações, é
correto afirmar:

a. ( ) O poder hierárquico caracteriza-se pela existência de níveis de subordinação entre órgãos
e agentes públicos, no âmbito de pessoas
jurídicas diversas.
b. ( ) O poder regulamentar é o poder atribuído ao
Chefe do Legislativo para editar normas gerais
destinadas a dar fiel cumprimento às leis.
c. ( ) O poder de polícia é desempenhado por
variados órgãos e entidades administrativos
ligados à polícia administrativa e à polícia
judiciária posto que objetivam apenas proteger os interesses da segurança da coletividade.
d. ( X ) O poder disciplinar possibilita à Administração
Pública������������������������������������
não só�����������������������������
punir internamente as infrações funcionais de seus servidores mas também punir infrações administrativas cometidas por particulares a ela ligados mediante
um vínculo jurídico específico.
e. ( ) O poder vinculado autoriza que o agente
público decida acerca do mérito, mas veda
que o mesmo decida sobre a conveniência e a
oportunidade.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Para exigir a pena convencional é necessário
que o credor alegue prejuízo.
( ) O valor da cominação imposta na cláusula penal poderá exceder o da obrigação
principal.
( ) Nas obrigações provenientes de ato ilícito,
considera-se o devedor em mora, a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória.
( ) As perdas e os danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagos com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros,
custas e honorários de advogado, vedado o
pagamento de pena convencional.
( X ) Considera-se em mora o devedor que não
efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a
lei ou a convenção estabelecer.

33. Sobre os Atos Ilícitos, é correto afirmar:
a. (

31. Assinale a alternativa correta sobre as modalidades de Delegação.
a. ( ) A concessão e a permissão devem ser sempre precedidas de licitação, na modalidade
concorrência.
b. ( X ) A concessão e a permissão possuem prazo
determinado, mas o contrato pode prever sua
prorrogação, nas condições nele estipuladas.
c. ( ) A autorização exige licitação e a execução
dos serviços deve ocorrer de forma pessoal e
intransferível.
d. ( ) A permissão não possui determinação legal
da modalidade específica de licitação, pois
esta não é obrigatória em todos os contratos.
e. ( ) A concessão permite a celebração de contrato
com pessoa jurídica, consórcio de empresas e
pessoas físicas.

b.

c.

d.

e.

) Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, exceto se exclusivamente moral, comete ato ilícito.
( )	���������������������������������������������
São ilícitos, na esfera cível, os atos praticados no exercício regular de um direito
reconhecido.
( ) A deterioração ou destruição da coisa alheia,
ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo
mediato, constitui ato ilícito.
( X ) Comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
( )	��������������������������������������������
O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva ao exigir que o ato ilícito seja
decorrente de culpa em sentido amplo.
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34. No que tange ao Domicílio, é correto afirmar:
a. ( )	�������������������������������������������
O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o
lugar em que exercer permanentemente suas
funções; o do militar, onde servir, e, sendo
da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do
comando a que se encontrar imediatamente
subordinado; o do marítimo, o porto onde o
navio estiver atracado; e o do preso, o lugar
em que cumprir a sentença.
b. ( ) O agente diplomático do Brasil, que, citado no
estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem
designar onde tem, no país, o seu domicílio,
poderá ser demandado no Distrito Federal
ou no local de seu nascimento, no território
brasileiro.
c. ( X ) Se a administração, ou diretoria, tiver a sede
no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da
pessoa jurídica, no tocante às obrigações
contraídas por cada uma das suas agências, o
lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que
ela corresponder.
d. ( ) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que
não tenha residência habitual, o lugar onde
exercer sua profissão.
e. ( ) Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
da União, Brasília; dos Estados e Territórios,
as respectivas capitais; do Município, o lugar
onde funcione a administração municipal; das
demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no
seu estatuto ou atos constitutivos.
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35. Assinale a alternativa correta a respeito da utilização de Indicadores em documentos do Microsoft Word.
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.

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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