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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

QUESTÃO 02

Há ainda uma certa confusão entre "saber português" e
"saber gramática". Não são coisas diferentes, mas são saberes
distintos. Existem pessoas que falam e escrevem muito bem,
mas sabem quase nada de gramática. Aliás, os escritores,
geralmente, querem distância dos compêndios gramaticais.
Normalmente, pessoas que lêem bastante e freqüentam
ambientes nos quais prevalece o uso da língua padrão dominam
a gramaticalidade (o princípio organizador) da modalidade culta
de nossa língua. Elas sabem bem o português dito ‘culto’, mas
não têm memorizada a gramática normativa; aplicam-na
intuitivamente, ou sabem português “por ouvido”.
Mas saber as regras gramaticais de cor ajuda a escrever
bem? - perguntam as pessoas mais distantes da luta com a
palavra. As regras pertencem à gramática normativa. Como se
fosse um código de leis, ela disciplina e policia o uso da
modalidade culta da língua. Por ser uma imposição, ela dificulta
a criatividade, daí a rejeição por ela, principalmente a partir do
Modernismo.
Respondendo: Se a pessoa for "leiturizada", ou seja, já
souber como se estrutura um texto, dominar a estruturação de
parágrafos, conhecer a organização e o funcionamento de vários
gêneros textuais, saber bem as regras gramaticais seria uma
oportunidade de dar um melhor acabamento a seu texto.
Mas se a pessoa não for "leiturizada", decorar regras
será um mero exercício escolar, às vezes exigido bestamente
em concursos públicos. Essa pessoa sabe as regras (ou a
gramática, como dizem alguns), mas não sabe português, nem
tem a habilidade da escrita. Sempre digo a meus alunos: a
pessoa só pode ser considerada alfabetizada quando conseguir
pôr no papel o que pensa, de maneira clara e coerente.
Como sempre tive o costume de escrever, às vezes,
fico a pensar: como um professor de Português que nunca
escreveu nada, a não ser redações escolares no seu tempo de
aluno, consegue ensinar a arte de escrever, já que ele não tem a
experiência do trabalho com a palavra? Não seria o mesmo que
ensinar música sem nunca ter tocado um instrumento na vida?
Hélio Consolaro. Disponível in: http://www.portrasdasletras.com.br.
Acesso em 24/05/2006. Adaptado.

À pergunta: “Saber as regras gramaticais ajuda a escrever
bem?” o autor do Texto 1 responde que:
A) ajuda se as regras forem memorizadas com o objetivo
exclusivo de as pessoas serem aprovadas em concursos
públicos.
B) ajuda muito pouco, uma vez que o domínio das regras em
nada contribui para a elaboração textual.
C) ajuda para as pessoas que já possuem um certo
conhecimento lingüístico prévio, oriundo da prática da
leitura.
D) a ajuda restringe-se às pessoas de maior capacidade
intuitiva, pois as regras só contribuem quando são
aprendidas “de ouvido”.
E) não ajuda, já que decorar regras é, em todos os casos, um
mero exercício escolar sem muita função definida.
QUESTÃO 03

Faz-se, no Texto 1, uma distinção entre “gramática” e
“gramaticalidade”. Enquanto a primeira diz respeito ao
conjunto de regras, a segunda designa:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 04

Analise as afirmações a seguir, acerca de recursos lingüísticos
utilizados no Texto 1.
1.

2.

QUESTÃO 01

3.
Pela compreensão global do Texto 1, é correto afirmar que a
principal idéia nele defendida é a de que:
A) o conhecimento das regras gramaticais é condição
fundamental para que uma pessoa seja “leiturizada”.
B) o domínio da língua portuguesa não deve ser confundido
com a mera memorização das regras gramaticais.
C) a “leiturização” dá às pessoas a habilidade de escrever em
vários gêneros, mas não garante o domínio da norma culta
da língua.
D) a escola devia proporcionar aos alunos um ambiente no
qual prevalece o uso da língua padrão e da gramática da
língua.
E) os concursos públicos devem exigir, além do conhecimento
gramatical, a habilidade da escrita da nossa língua.

a modalidade culta.
a leiturização.
a escrita formal.
a gramática normativa.
a organização do sistema.

4.

No trecho: “Se a pessoa for "leiturizada", ou seja, já
souber como se estrutura um texto...”, a expressão
sublinhada foi empregada para introduzir uma retificação.
“exigido bestamente em concursos públicos” equivale
semanticamente a “exigido despropositadamente em
concursos públicos”.
No trecho: “Como sempre tive o costume de escrever, às
vezes, fico a pensar:”, o segmento sublinhado tem valor
causal.
O pronome sublinhado no trecho: “pessoas que lêem
bastante e freqüentam ambientes nos quais prevalece o uso
da língua padrão...” poderia ser substituído por “em que”,
preservando-se o sentido.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
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QUESTÃO 06

QUESTÃO 05

No trecho: “As regras pertencem à gramática normativa.”,
observe o emprego do sinal indicativo de crase, em obediência
à regência verbal. Assinale a alternativa na qual o emprego
desse sinal está também correto.
A)
B)
C)
D)
E)

As regras compõem à gramática normativa.
As regras integram à gramática normativa.
As regras restringem-se à gramática normativa.
As regras formam à gramática normativa.
As regras sustentam à gramática normativa.

De acordo com o Texto 2, o que nos faz poliglotas é o fato de:
A) variarmos a nossa maneira de falar, a depender da situação
interativa.
B) não termos um conhecimento integral da norma culta de
nossa língua.
C) a escola nos dar a consciência de que há várias
modalidades de uso da língua.
D) aprendermos, na escola, a gramática e, como usuários,
passarmos a dominá-la.
E) sermos todos conhecedores da língua e termos liberdade
para manejar bem as palavras.

TEXTO 2
Somos todos poliglotas
Nós todos falamos o português, mas cada grupo usa a
sua modalidade. Como cada brasileiro pertence a vários grupos,
isso quer dizer que somos poliglotas, embora falemos o mesmo
idioma. Quando se está numa roda ou quando se conversa com
o chefe, as falas são bem diferentes. Por mais que se conheça a
norma culta da língua, não é usual a pessoa chegar ao balcão de
um bar e dizer:
- Dê-me uma xícara de café, por favor!
Ela acaba dizendo: - Me dê (ou me dá) um café, por
favor!
A consciência de que há várias modalidades de uso da
língua, o jovem deve adquiri-la na escola. Nenhum professor de
Português tem o direito de dizer ao aluno que vai lhe ensinar o
certo e desvalorizar a modalidade que o aluno traz de seu meio.
Em reuniões de bairro, das quais já participei muito, os
analfabetos eram sempre mais participativos, falavam e davam
seus palpites, sem medo de errar. As pessoas que passaram
pelos bancos escolares eram mais tímidas, tinham receio de
falar "abobrinhas" ou de cometer erros. Como já disse um
filósofo francês, quando quer, um professor reprime mais que
um batalhão de policiais, porque um educador repressor deixa
suas marcas no interior das pessoas. (...)
Todos nós sabemos falar o português, como sabemos
usar a água. Ninguém precisa saber que a água é composta de
H2O para matar a sua sede, nem que a frase tem sujeito e
predicado para se comunicar. Porém, saber Química propicia o
melhor uso da água, assim como saber o funcionamento da
gramática da língua portuguesa dá maior domínio ao usuário no
manejo dessa língua. Apropriar-se dessa habilidade deve ser
meta de todo estudante, pois é uma forma de libertar-se, já que
não há nada mais revolucionário do que uma pessoa que sabe
manejar bem as palavras.
Hélio Consolaro. Disponível in: http://www.portrasdasletras.com.br.
Acesso em 24/05/2006. Adaptado.

QUESTÃO 07

Está implícita, no Texto 2, a seguinte idéia:
A) pessoas com elevado grau de escolaridade expressam-se
mais livremente em público.
B) ser poliglota é uma característica peculiar e exclusiva dos
falantes de português.
C) o estudo da Química não pode prescindir do conhecimento
das regras gramaticais.
D) o domínio lingüístico é um poderoso instrumento de
libertação do ser humano.
E) pessoas que conhecem a norma culta a empregam em todas
as situações de fala.

QUESTÃO 08

Em consonância com as idéias apresentadas no Texto 2, optar
por “me dê um café” no lugar de “dê-me um café” em um
balcão de bar revela que:
A) no português do Brasil, a próclise é a maneira mais
informal de falar, ainda que, em alguns casos, esteja em
desacordo com as regras de colocação pronominal.
B) o português falado no Brasil é uma língua na qual as regras
de colocação pronominal são fixas, sendo as alterações
permitidas apenas em situações formais.
C) os brasileiros, diferentemente dos portugueses, não têm
domínio das regras gramaticais, o que os faz não saber
manejar bem as palavras de sua língua.
D) em situações informais, como em um balcão de bar, a
ênclise é a forma mais adequada e a forma
preferencialmente usada no dia-a-dia dos brasileiros.
E) no Brasil, a grande variação no que se refere à colocação
dos pronomes confere à língua portuguesa daqui uma
acentuada heterogeneidade.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

Indique a alternativa correta, no que se refere à concordância
verbal.
A) Pode-se dizer que a língua é um espaço onde convive,
cotidianamente, diversas modalidades.
B) A solução para os problemas lingüísticos dos brasileiros
não residem na tentativa de uniformizar a língua.
C) As pesquisas apontam que já fazem vários anos que a
língua falada no Brasil reclama por novas regras.
D) Os lingüistas são unânimes em admitir que deve haver
muitas possibilidades de usos da nossa língua.
E) Ter medo de ser ridicularizado em situações nas quais as
pessoas são escolarizadas indicam que nos policiamos
enquanto falamos.

QUESTÃO 10

Assim como ‘consciência’, grafa-se com ‘sc’:
A)
B)
C)
D)
E)

suscinto.
reinscidência.
fascínora.
doscente.
aquiescência.

A Internet, a maior rede de interconexão do mundo, além de ser
fonte de busca de informações, é usada como meio de
comunicação. Existem diversas ferramentas que possibilitam a
usuários domésticos e corporativos fazer uso do backbone da
Internet como forma de comunicação. Acerca das ferramentas
de comunicação na Internet, é correto afirmar que:
A) o e-mail permite a duas ou mais pessoas se comunicarem
simultaneamente.
B) para duas ou mais pessoas se comunicarem
simultaneamente com o uso de softwares de Chat, é
necessário que nos computadores de todas elas exista um
programa FTP cliente instalado.
C) para transferir um arquivo de qualquer servidor FTP na
Internet para o computador do usuário utilizando um
programa FTP cliente, é necessário que o usuário tenha
sido previamente cadastrado (tenha login e senha) no
servidor FTP.
D) ao inscrever-se em uma lista de discussão, o usuário passa
a receber mensagens de diversas pessoas da lista. Ao enviar
uma mensagem para a lista, essa mensagem pode ser
submetida à inspeção de um moderador da lista. A
mensagem é entregue simultaneamente a todos os usuários
inscritos na lista de discussão.
E) os usuários cadastrados em um fórum devem enviar e-mail
com suas mensagens a todos os participantes do referido
fórum e, desta forma, fóruns de discussão não utilizam
moderadores.
QUESTÃO 14

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Com relação a sistemas operacionais, qual das alternativas
abaixo não consiste em um sistema operacional?
A)
B)
C)
D)
E)

Microsoft Word 2000.
Microsoft Windows 98.
Microsoft Windows XP.
Linux.
OS/2.

QUESTÃO 12

O protocolo utilizado para baixar e-mails do servidor é:
A)
B)
C)
D)
E)

TCP.
HTML.
IP.
POP.
FTP.

Acerca de softwares antivírus, analise as afirmativas abaixo:
1. Os antivírus são programas que procuram detectar e, então,
anular ou remover os vírus de computador. Além disso,
estes programas podem ser usados como antispam, uma
vez que spams muitas vezes são responsáveis pela
propagação de vírus.
2. Os antivírus usados em computadores ligados em rede
podem ser instalados em servidores. Os servidores passam
a ser os responsáveis pela monitoração da infecção da rede.
3. Os antivírus podem detectar e eliminar vulnerabilidades
existentes em um computador.
4. É altamente recomendável instalar o engine e atualizá-lo
para manter sua lista de vacinas contra vírus atualizada. A
verificação automática de arquivos anexados a mensagens
de e-mail, além de mídias removíveis é desejável.
5. Trojan são aplicativos maliciosos que funcionam aos pares.
Há um servidor do Trojan, que cria uma vulnerabilidade e
um predador do Trojan, que explora esta vulnerabilidade.
Um computador que pega um Trojan tem uma
vulnerabilidade, que se não for explorada não causará
nenhum dano.
Com base nas afirmativas anteriores, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas.
Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.
Somente as afirmativas 4 e 5 estão corretas.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.
As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

Browsers, como o Internet Explorer, Mozilla Firefox e o
Netscape Navigator, são usados para acessar a web nos seus
mais diversos serviços. Acerca dos serviços web, analise as
afirmativas abaixo:
1.
2.

3.

4.

Serviços de Webmail conectam os usuários a suas caixas
postais através do Browser Web.
Instituições financeiras permitem que seus clientes façam
transações via web e para tornar as operações seguras
utilizam certificados digitais.
O Google é o serviço de busca, mais utilizado
mundialmente. Além dos serviços de busca de página na
web, o Google oferece serviços de busca de imagens,
através do Google Image; busca de material acadêmico,
através do Google Schoolar; visualização de imagens via
satélite de qualquer lugar do mundo, através do Google
Earth; agenda eletrônica na Web, através do Google
Calendar, entre outros.
Utilizando serviços disponibilizados pelo governo, e-gov, é
possível pagar tributos municipais, consultar a legislação,
acessar a Receita Federal, acessar o MEC, pagar multas,
entre outros.

A respeito das afirmativas acima, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Apenas a afirmativa 1 é verdadeira.
Apenas a afirmativa 4 é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

O particular que cobra vantagens pecuniárias de terceiros a
pretexto de influenciar servidor no exercício de sua função para
favorecê-los pratica o crime de:
A)
B)
C)
D)
E)

Tráfico de influência.
Advocacia administrativa.
Corrupção ativa.
Usurpação de função pública.
Peculato.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa incorreta sobre o crime de peculato:
A) A apropriação indébita praticada no exercício de função
pública e em razão do respectivo cargo, em proveito
próprio ou alheio, materializa o crime de peculato.
B) O objeto do peculato é dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel exclusivamente da Administração Pública.
C) É possível a prática de peculato culposo, se o funcionário
público, por negligência, imprudência ou imperícia,
concorre para o crime de outrem.
D) No peculato, a pena é aumentada se o autor for ocupante de
cargo em comissão, função de direção ou assessoramento.
E) Existe também peculato se o funcionário, mesmo não tendo
a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre
para que seja subtraído, valendo-se das facilidades
proporcionadas pela qualidade de funcionário.
QUESTÃO 19

São nulos de pleno direito os negócios jurídicos abaixo, exceto:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

É verdadeiro afirmar, sobre os crimes contra a Administração
Pública:
A) O crime de advocacia administrativa é praticado por
particular, mesmo sem a participação direta ou indireta de
funcionário público, no patrocínio de causas escusas
perante a Administração.
B) Somente estará concretizado o crime de concussão quando
a exigência indevida for realizada após o sujeito ativo
assumir função pública.
C) O funcionário público que desvia dinheiro público em
proveito próprio pratica o crime de corrupção passiva.
D) O silêncio do servidor incompetente para responsabilizar
seu subordinado que cometeu infração no exercício do
cargo não configura o crime de condescendência
criminosa.
E) O servidor que descumpre dever de ofício para satisfazer
sentimento pessoal pratica o crime de prevaricação.

A) Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere
essencial para a sua validade.
B) Se o motivo determinante, comum a ambas as partes, for
ilícito.
C) Quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa.
D) Quando celebrado por pessoa relativamente incapaz.
E) Se ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.
QUESTÃO 20

Os negócios jurídicos podem estar submetidos a condições e
encargos que condicionem total ou parcialmente sua eficácia.
Sobre esses institutos, é correto afirmar:
A) É lícita a condição que atribua a uma das partes o poder de
privar, unilateralmente, de todo o efeito o negócio jurídico.
B) A condição de fazer coisa ilícita será válida se com ela
concordarem ambas as partes.
C) O direito estabelecido pelo negócio jurídico poderá ser
exercido normalmente enquanto não se realizar a condição
resolutiva.
D) Subordinada a eficácia do negócio jurídico a condição
suspensiva, fica sobrestado o exercício do direito nele
estabelecido, mas desde já se terá por adquirido o direito.
E) Em regra, o encargo suspende a aquisição e,
conseqüentemente, o exercício do direito.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Os defeitos dos negócios jurídicos, como erro, dolo, coação e
fraudes contra credores, são fatos que podem culminar com a
anulação dos respectivos negócios. Sobre a matéria, assinale a
alternativa incorreta:
A) O erro prejudica a validade do negócio jurídico mesmo
quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se
dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da
vontade real do manifestante.
B) O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o
representado a responder civilmente até a importância do
proveito que teve.
C) Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode
alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.
D) Não se considera coação a ameaça do exercício normal de
um direito, nem o simples temor reverencial.
E) Serão anuláveis os contratos onerosos do devedor
insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver
motivo para ser conhecida do outro contratante.

Acerca do controle de constitucionalidade, é incorreto afirmar
que:
A) O controle difuso de constitucionalidade se caracteriza,
principalmente, por ser exercitável perante um caso
concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário.
B) É cabível o controle difuso de constitucionalidade de
propostas de emenda constitucional por meio de mandado
de segurança.
C) No controle difuso de constitucionalidade, a declaração de
inconstitucionalidade incidental pelo STF poderá produzir
efeitos erga omnes excepcionalmente, por decisão do
Senado Federal.
D) Aos Tribunais de Justiça estaduais competirá o controle
concentrado de lei ou ato normativo municipal em face de
constituições estaduais.
E) A mesa do Congresso Nacional tem legitimidade para
propor ação direta de inconstitucionalidade de lei em face
da Constituição Federal.

QUESTÃO 22

A posse é um estado de fato que assegura ao possuidor as
seguintes prerrogativas, exceto:
A) O possuidor tem o direito de ser mantido na posse, no caso
de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de
violência iminente.
B) O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou
restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo.
C) O possuidor tem o direito de manter-se na posse ainda que
outra pessoa alegue a propriedade ou outro direito sobre a
coisa.
D) O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos
frutos percebidos, mas responderá objetivamente pela
perda ou deterioração da coisa.
E) O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito
de retenção pelo valor das mesmas.
QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
exceto:
A) O mandado de segurança contra atos do Presidente da
República, de Ministros de Estado, das Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
B) O habeas corpus, quando forem pacientes o Presidente da
República, o Vice-presidente, os membros do Congresso
Nacional, os Ministros de Estado.
C) Nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado,
salvo nos casos de crimes conexos com o Presidente da
República.
D) Através de recurso ordinário, o mandado de segurança
decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se
denegatória a decisão.
E) Mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida
contrariar dispositivo da Constituição.

Assinale a alternativa correta a respeito da repartição de
competências constitucionais entre os entes da federação:
A) É da competência privativa da União o poder de legislar
sobre orçamento público.
B) O poder de legislar sobre desapropriação está no âmbito da
competência concorrente da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
C) O Município pode legislar suplementarmente sobre
educação, cultura, ensino e desporto.
D) Os Estados não têm competência para preservar as
florestas, a fauna e a flora.
E) Os Estados podem legislar sobre condições para o
exercício de profissões.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa correta sobre a ordem social disciplinada
na Constituição Federal:
A) Ao organizar a seguridade social, nos termos da lei, o
Poder Público deve ter como objetivo a centralização da
base de financiamento.
B) As ações e serviços públicos de saúde podem ser
promovidos pela destinação de recursos públicos para
auxílios e subvenções às empresas privadas especializadas
em saúde.
C) A assistência social tem como objetivo constitucional a
garantia de um salário mínimo ao idoso de todas as
camadas sociais.
D) São princípios constitucionais do ensino o pluralismo de
idéias e concepções pedagógicas e a coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino.
E) O dever do estado com a educação deve ser efetivado
através dos ensinos fundamental e superior obrigatório e
gratuito, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a
eles não tiverem acesso.

Sobre as normas aplicáveis aos entes da Administração Indireta,
é incorreto afirmar:
A) As autarquias são criadas por lei, têm personalidade
jurídica de direito público e devem promover processo
licitatório em suas compras.
B) Pode ser impetrado mandado de segurança contra ato de
dirigente de sociedade de economia mista que exerça
função pública.
C) Como pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas não se sujeitam ao
controle externo dos Tribunais de Contas.
D) O teto remuneratório previsto na Constituição Federal não
abrange as empresas estatais que não recebem recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
para pagamento das despesas de pessoal ou de custeio em
geral.
E) As empresas estatais prestadoras de serviços públicos
respondem objetivamente pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros.
QUESTÃO 29

QUESTÃO 27

Assinale a afirmativa correta sobre os atos administrativos e
suas formas de extinção e convalidação:
A) A Administração pode declarar a convalidação do ato
administrativo quando forem sanáveis os vícios e não
sobrevier prejuízo ao interesse público ou a terceiros.
B) Está no âmbito da discricionariedade administrativa o
desfazimento de atos administrativos nulos.
C) A declaração de nulidade de ato administrativo em
processo licitatório prescinde da instauração de processo
administrativo que observe ao contraditório e à ampla
defesa.
D) A revogação de ato administrativo é poder-dever do
Administrador Público quando estiver o ato em confronto
com lei.
E) O particular prejudicado por ato administrativo
discricionário não poderá acionar o Poder Judiciário para
alegar descumprimento do princípio da proporcionalidade.

Assinale a alternativa correta a respeito dos processos de
licitação:
A) As obras e serviços somente poderão ser licitados quando
existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários.
B) É lícita a inclusão no objeto da licitação da exigência de
obtenção de recursos financeiros para sua execução.
C) É ilícita a exigência de qualificação técnica de empresas
licitantes, sendo exigíveis, apenas, atestados técnicos de
seus profissionais.
D) A Administração poderá exigir comprovação de aptidão
técnica para realização de atividades com limitações de
tempo e em locais específicos.
E) A Administração poderá exigir a propriedade dos
equipamentos e materiais considerados essenciais para
execução dos serviços e obras objeto da licitação.
QUESTÃO 30

É incorreto afirmar sobre o acesso a cargos, empregos e
funções públicas:
A) A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos.
B) Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
C) O prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período.
D) O ingresso na carreira de juiz ocorre mediante concurso
público de provas, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classificação.
E) As funções de confiança serão exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo.
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