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PORTUGUÊS

TEXTO para responder às questões 1 a 10.
Medidas preventivas

As vítimas de ciberbullying têm o direito de prestar queixa e de pedir sanções penais. Caso o autor das ofensas tenha menos de 16
anos, os pais serão processados por injúria, calúnia e difamação. Se tiver entre 16 e 18 anos, responderá com os pais. E se tiver
mais de 18 anos, assumirá a responsabilidade pelos crimes.

Para garantias legais, salve e imprima as páginas da internet onde foram divulgadas as mensagens de difamação ou ofensa sofrida
e procure testemunhas. Não hesite em prestar queixa em delegacia comum ou naquela especializada em crimes virtuais, se houver
uma em sua cidade.

Outras dicas pedagógicas são fundamentais e podem ajudar na conscientização dos alunos: dialogue com eles sobre o ciberbullying, para que não vejam esse ato como brincadeira.

Mostre a repercussão e a responsabilidade jurídica que esses atos podem levar. Converse também com os pais, realize palestras
com toda a comunidade escolar. Verifique se o regimento interno da escola prevê sanções a quem pratica atos agressivos. Em
caso negativo, discuta com colegas gestores a possibilidade de incluir o tema.

Participe mais das redes sociais na internet, expresse suas opiniões, combata as agressões com diálogo; é preciso assumir os espaços das redes sociais como espaço de aprendizagens, cooperação e formação. Conheça as representações que os alunos possuem sobre sua prática pedagógica e reflita sobre elas. Assim, poderemos começar a trilhar um caminho mais eficaz em relação ao
combate ao ciberbullying.
(ROCHA, Telma B. Na mira dos alunos. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/na-mira-dos-alunos.htm> Acesso em: 11 out. 2010)
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- O texto se dirige a que leitores?

a) Gestores.

b) Alunos.

c) Professores.

d) Comunidade escolar.

e) Família.

02 - Assinale a alternativa que melhor resume o texto, considerando-se sua organização e sua seleção de ideias.
a) A autora dá informações jurídicas e educativas às vítimas de ciberbullying, tais como denunciar e discutir na escola.
b) A autora informa às vítimas de ciberbullying seus direitos e garantias legais, descreve condições para incriminar os agressores e
sugere medidas educativas para evitar o ciberbullying.
c) O texto aborda as medidas preventivas que devem ser tomadas pelas vítimas de ciberbullying, denuncia os agressores e orienta
como a escola deve se proteger.
d) O texto informa que as vítimas devem buscar ajuda junto às autoridades policiais, afirma que os agressores são jovens, por isso
os pais é que são seus responsáveis, e defende que o melhor é tomar medidas preventivas.
e) As vítimas de ciberbullying são amparadas pela lei, por isso devem fazer denúncia, para punir os agressores, que são sempre
jovens. Por serem menores, quem responde por esses agressores são seus pais. Tendo em vista o número de adolescentes
envolvidos nesses crimes, a escola precisa tomar providências também, orientando seus alunos.

03 - Em “Caso o autor das ofensas tenha menos de 16 anos, os pais serão processados por injúria, calúnia e difamação”, alterase o sentido original, substituindo-se a expressão sublinhada por:
a) Contanto que.

b) A menos que.

c) Desde que.

d) Dado que.
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e) Ainda que.
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04 - Das duplas de palavras abaixo, indique as que NÃO são sinônimas:
a) Difamação – infâmia.
b) Injúria – ofensa.
c) Descrédito – difamação.
d) Calúnia – invenção.
e) Difamação – perversão.

05 - Considerando aspectos semântico-sintáticos da expressão “em crimes virtuais” (2º§), é correto afirmar que a expressão indica
a) o lugar de ocorrência do fato descrito no texto.
b) a entidade que realiza o processo expresso pelo termo ao qual a expressão se refere.
c) o instrumento para a realização de um processo.
d) uma característica da entidade expressa pelo termo determinado.
e) o nome específico e particular da entidade expressa pelo termo determinado.
06 - Na sentença “Os pais serão processados por injúria, calúnia e difamação” (1º§), é possível afirmar que a preposição sublinhada estabelece relação semântica de:
a) Intermediação.
b) Lugar.
c) Causa.
d) Modo.
e) Fim.
07 - Assinale a alternativa em que NÃO há exemplo de oração coordenada sindética aditiva:
a) As vítimas de ciberbullying têm o direito de prestar queixa e pedir sanções penais. (1º§)
b) Os pais serão processados por injúria, calúnia e difamação. (1º§)
c) Para garantias legais, salve e imprima as páginas da internet. (2º§)
d) Outras dicas pedagógicas são fundamentais e podem ajudar na conscientização dos alunos.
e) Conheça as representações que os alunos possuem sobre sua prática e reflita sobre elas.

(3º§)
(5º§)

08 - Considerando o uso dos verbos e seu significado no texto, marque a alternativa com a informação equivocada:
a) O emprego do futuro do presente do indicativo (1º§) tem função prescritiva, determinando as sanções destinadas aos infratores e
aos seus responsáveis.
b) A injunção marca-se no texto através do emprego do modo imperativo, a partir do qual o enunciador explicitamente dirige-se ao
professor, apresentando-lhe medidas preventivas e educativas em relação ao combate ao ciberbullying.
c) O modo subjuntivo denota no texto relação semântica de condição e possibilidade.
d) A ocorrência do modo imperativo, devido a sua natureza injuntiva, limita-se à função conativa da linguagem.
e) A ocorrência do modo imperativo denota apenas a preocupação do enunciador com os graves problemas causados pelo ciberbullying.
09 - Em “é preciso assumir os espaços das redes sociais como espaços de aprendizagens” (4º§), a marca de modalização sublinhada indica:
I – Convicção pessoal do enunciador.
II – Necessidade na realização da ação indicada.
III – Obrigatoriedade na realização da ação indicada.
Está(ão) correta(s):
a) I e II.
b) I.
c) II.
d) III.
e) I e III.
10 - Quanto à organização sintático-semântica do texto, julgue como certas (C) ou erradas (E) as assertivas abaixo:
I. A construção “em caso negativo”(4º§) pode ser substituída por “caso contrário”, sem alterar o registro formal escrito.
II. A preposição “a”(4º§) pode ser retirada sem causar prejuízo à regência formal, nem ao sentido.
III. O pronome relativo “onde”(2º§) pode ser trocado por “aonde” sem prejuízos à regência formal, nem ao sentido.
IV. A preposição “em” (2º§, 2ª ocorrência) poder ser substituída por “na” mantendo correção na regência e correspondência semântica.
A sequência correta é:
a) C C E E.
b) C E C E.
c) E C E C.
d) E E C C.
e) C E E E.
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INFORMÁTICA
11 - Analise as afirmativas abaixo sobre o mecanismo de gerenciamento de tarefas nos sistemas operacionais baseados nas versões a partir do Windows 95, e assinale a alternativa correta:
I) Cada tarefa ou processo no qual ocorre algum problema, pode ser finalizado sem que haja paralisação do sistema.
II) Pois, como o sistema não é preemptivo, cada tarefa é executada em uma área exclusiva, separada e protegida das demais.
a) Todas as afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira.
b) Todas as afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
c) A primeira afirmativa está correta e a segunda errada.
d) A primeira afirmativa está errada e a segunda correta.
e) Todas as afirmativas estão erradas.

12 - No sistema operacional Windows, os dispositivos, tais como: mouse, touchpad e trackball; são usados para
a) solicitar uma resposta do usuário sobre uma questão do sistema.
b) controlar a transmissão dos dados no sistema.
c) controlar a posição do cursor na tela do sistema.
d) representar uma ação ou objeto no sistema.
e) informar sobre algum acontecimento do sistema.

13 - Analise as afirmativas abaixo sobre a arquitetura Internet TCP\IP e assinale a alternativa ERRADA:
a) A arquitetura Internet TCP\IP foi desenvolvida para interligar redes com tecnologias distintas.
b) No nível de transporte, a arquitetura Internet TCP\IP oferece dois protocolos: TCP (fornecendo serviços de circuito virtual) e
UDP (datagrama).
c) A função básica do nível de transporte na arquitetura Internet TCP\IP é a comunicação fim-a-fim entre aplicações.
d) Na arquitetura Internet TCP\IP o ponto de ligação entre duas ou mais redes distintas é chamado de Gateway ou Router.
e) A arquitetura Internet TCP\IP é composta em sua estrutura lógica por sete camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física.
14 - Analise a figura que representa o esquema baseado na arquitetura proposta por Von Neumann e assinale a opção que corresponde respectivamente à ordem crescente das partes numeradas indicadas na figura.

a) Periféricos de Entrada, ULA, UC, CPU, Memória e Periféricos de Saída.
b) Periféricos de Saída, Memória, CPU, ULA, UC e Periféricos de Entrada.
c) Periféricos de Saída, ULA, UC, CPU, Memória e Periféricos de Entrada.
d) Memória, CPU, ULA, UC, Periféricos de Entrada e Periféricos de Saída.
e) Periféricos de Entrada, CPU, UC, ULA, Memória e Periféricos de Saída.
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15 - Analise as afirmativas abaixo sobre memória cache e assinale a alternativa correta.
I) A memória CACHE serve para compatibilizar a velocidade do processador que trabalha muito mais rápido que a memória principal (RAM) evitando desperdício de tempo.
II) Sem a memória CACHE o desempenho ficaria limitado à velocidade da memória principal.

a) Todas as afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira.
b) Todas as afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
c) A primeira afirmativa está correta e a segunda errada.
d) A primeira afirmativa está errada e a segunda correta.
e) Todas as afirmativas estão erradas.

16 - Sobre a arquitetura dos computadores é INCORRETO afirmar:
a) Todos os dispositivos conectados a um computador estão acoplados ao barramento de dados e ao barramento de controle.
b) Computadores que têm processadores com memória CACHE têm uma taxa de transferência da memória principal superior à
velocidade do processamento.
c) Na CPU a UC envia sinais de controle aos dispositivos fazendo-os atuar ou não, dependendo da presença ou ausência destes
sinais no barramento.
d) A ULA é responsável por todas as operações matemáticas sobre os dados.
e) Registradores são estruturas de memória, internos à CPU, de altíssima velocidade, utilizadas para armazenar dados e instruções durante o processamento.

17 - Em sistemas operacionais da família Windows que utilizam o sistema de arquivos NTFS, é correto afirmar:
I) O NTFS permite a configuração de permissões de arquivos e\ou pastas, criptografia e compactação nativas, transparentes ao
usuário.
II) A alocação de arquivos em volumes NTFS utiliza a File Allocation Table, onde cada entrada da tabela que corresponde a um
arquivo e\ou pasta é composta de um cabeçalho que armazena todos os seus atributos.
III) O NTFS permite a atribuição de cotas de disco para cada conta de usuário do sistema.

a) Todas estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) II e III estão corretas.
e) Todas estão erradas.

18 - Sobre os protocolos mais comuns utilizados na Internet é INCORRETO afirmar que:
a) O SNMP é um protocolo para o intercâmbio de informações de gerenciamento de dispositivos que estão conectados em redes
Internet.
b) O FTP é um protocolo de compartilhamento de arquivos que permite que um usuário localize e estabeleça uma conexão com
servidores e, em seguida, transfira textos e arquivos binários entre um host e servidor.
c) O SMTP é um protocolo usado em sistemas de correio eletrônico no envio e recepção de mensagens eletrônicas assíncronas
através de uma conexão TCP\IP.
d) O UPD é um protocolo utilizado na arquitetura Internet para transporte que é orientado à conexão e fornece um serviço de transferência de dados confiável.
e) O TELNET é um protocolo utilizado para estabelecer um Network Virtual Terminal entre um host e um servidor, o modo de operação da conexão pode ser half-duplex ou full-duplex.
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- Assinale a alternativa correta sobre correio eletrônico:

a) O serviço de correio eletrônico permite a composição, o envio e a recepção de mensagens síncronas entre dois usuários: o remetente e o destinatário.
b) Uma mensagem de correio eletrônico é chamada de SPAM quando, além do corpo da mensagem, existem documentos anexados.
c) O protocolo padrão para o envio de mensagem de correio eletrônico simples, ou seja, mensagens sem anexos, é o HTTPS.
d) Quando enviamos uma mensagem de correio eletrônico para mais de um destinatário, todos receberão uma cópia da mensagem, contudo os arquivos em anexo não serão enviados.
e) Tanto o remete quanto o destinatário de uma mensagem de correio eletrônico tem o símbolo @ (arroba) separando sua identificação de usuário, da identificação do seu servidor de correio eletrônico.
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- A evolução dos computadores foi caracterizada por avanços tecnológicos que marcaram cada geração. Sobre os avanços

tecnológicos e suas respectivas gerações, é correto afirma que:
a) Na primeira geração a tecnologia dos circuitos integrados permitiu a substituição de centenas de componentes por uma única
pastilha de silício.
b) Na segunda geração nasceu o conceito de família de computadores compatíveis que permitiu a migração de sistemas para
computadores mais potentes.
c) Na terceira geração, os computadores eram baseados no uso de relés e válvulas permitindo a miniaturização.
d) Na primeira geração a forma dominante de armazenamento secundário foi implementado através de fitas magnéticas que permitiam uma maior capacidade e velocidade.
e) Na terceira geração apareceram os discos magnéticos para o armazenamento de dados possibilitando uma maior velocidade já
que permitia acesso direto aos arquivos.
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
21 - De acordo com os direitos e garantias fundamentais do Município de Campina Grande, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada, pelo fato de litigar com órgão ou entidade da administração municipal, no âmbito administrativo ou judicial.
b) Devido a sua autonomia financeira, prevista no art. 1, da Lei Orgânica Municipal, é permitido ao Município de Campina Grande
realizar operações externas de natureza financeira, sem prévia autorização do Senado Federal.
c) O Poder Público Municipal coibirá todo e qualquer ato discriminatório em seus órgãos e entidades e naqueles cuja licença de
funcionamento dependa de sua autorização, estabelecendo em lei as penalidades aplicáveis a cada caso.
d) Independem de pagamento de taxa ou de emolumentos ou de garantia de instância o exercício do direito de petição ou representação e a obtenção de certidão, no prazo máximo de trinta dias, para a defesa de direitos ou esclarecimentos de interesse
pessoal ou coletivo.
e) Nos processos administrativos, quaisquer que sejam o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou a decisão motivados.

22 - Compete aos secretários municipais
a) expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento.
b) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos.
c) enviar à Câmara a proposta de plano plurianual, o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento.
d) celebrar convênio, ajustes e contratos de interesse municipal.
e) remeter mensagem e planos de governo à Câmara, quando da reunião inaugural da Sessão Legislativa Ordinária, expondo a
situação do Município, especialmente o estado das obras e dos serviços municipais.

23 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Campina Grande, são direitos dos servidores municipais, EXCETO
a) licença de cento e vinte dias, quando adotar e mantiver sob sua guarda criança de até dois anos de idade, na forma da lei.
b) aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez, na forma e condições previstas na Constituição da República e na legislação complementar.
c) licença-prêmio de seis meses por decênio de serviço prestado no Município na forma da lei.
d) adicionais de cinco por cento por decênio de tempo de serviço prestado no município, na forma da lei.
e) a ascensão de nível automática, a partir de dois anos de serviço.

24 - Segundo a Lei Complementar 045/2010, será nomeado presidente de Conselho Administrativo do IPSEM:
a) Um representante dos servidores efetivos ativos, indicado pelo chefe do Poder Executivo Municipal.
b) O presidente do Instituto.
c) Um representante dos servidores efetivos ativos, indicado pelo sindicato da categoria.
d) O vice-presidente do Instituto.
e) Um representante do Poder Legislativo Municipal, indicado pelo Prefeito do Município.

25 - De acordo com a Lei Complementar 045/2010, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – O companheiro é considerado dependente do segurado, nos termos da lei.
II – O segurado que ocupe, concomitantemente, cargo efetivo e o mandato de vereador, filia-se ao IPSEM pelo cargo efetivo e
mandato eletivo.
III - O servidor efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios à disposição do Município de Campina
Grande/PB, terão que filiar-se ao regime do IPSEM.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 - O servidor do cargo de nível superior que passar da classe de carreira A para a B, terá um acréscimo de:
a) 5% sobre a referência inicial do vencimento base da tabela.
b) 8% sobre a referência inicial do vencimento base da tabela.
c) 10% sobre a referência inicial do vencimento base da tabela.
d) 16% sobre a referência inicial do vencimento base da tabela.
e) 24% sobre a referência inicial do vencimento base da tabela.

27 - O texto abaixo transcrito, retirado do inciso II, do art. 32, da Lei Complementar 008/2001, refere-se a uma atribuição conferida
a que órgão municipal?
“Proceder, anualmente, antes da elaboração da proposta orçamentária, o levantamento das necessidades de treinamento (LNT)
nos diversos órgãos da Prefeitura Municipal e, juntamente com esses órgãos, formular o programa mínimo de formação e aperfeiçoamento de pessoal em cada período orçamentário.”
a) Escola Municipal de Serviço Público (EMUSP).
b) Tribunal de Contas do Estado (TCE).
c) Secretaria de Finanças do Município.
d) Secretaria de Comunicação do Município.
e) Tribunal de Contas da União (TCU).

28 - O instrumento, aprovado por autoridade competente, que regula a destinação final dos documentos é chamado:
a) Tabela de Temporalidade.
b) Tempo de Permanência.
c) Código de Classificação.
d) Catálogo.
e) Código de Assunto.

29 - Que operações são necessárias para minimizar danos causados ao longo do tempo por elementos nocivos à conservação da
documentação?
a) Desinfestar, limpar, alisar e restaurar.
b) Evaporar, refrigerar, mergulhar e revestir.
c) Umidificar, limpar, calafetar e alisar.
d) Encapsular, alisar, emergir e restaurar.
e) Laminar, limpar, emergir e restaurar.

30 - As atividades de preservação têm por objetivo o cuidado com os documentos e seus lugares de guarda. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que:
a) A poeira, a médio e longo prazo, é prejudicial ao papel.
b) A umidade favorece o aparecimento do mofo.
c) O ar seco favorece o fortalecimento do papel.
d) A temperatura não deve sofrer alterações.
e) A sílica gel ajuda no combate a umidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31 - Dispõe nosso texto Constitucional que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer. Essa situação equivale a uma:
a) Norma de eficácia plena.

b) Norma de eficácia contida.

d) Norma de eficácia diferida.

e) Norma de eficácia exaurida.

c) Norma de eficácia programática.

32 - Marque a alternativa INVERÍDICA acerca dos direitos sociais assegurados na Constituição Federal.
a) É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses
que devam por meio dele defender.
b) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
c) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
d) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses
profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
e) Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva
de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

33 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Assim, assinale a opção INCORRETA.
a) Distrito Federal é a Capital Federal.
b) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
c) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado
por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos,
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
e) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços
dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição do respectivo Estado.

34 - A liberdade sindical é uma forma específica de livre associação e segundo as disposições Constitucionais. A esse respeito,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A lei poderá exigir em certas situações autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.
b) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à
área de um Município.
c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
d) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.
e) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.
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- O direito à vida é o mais sublime dos direitos fundamentais, haja vista que sem vida, nenhum outro direito pode ser fruído.

Nesse diapasão é INCORRETO afirmar:
a) A constituição protege à vida de forma geral, intrauterina e extrauterina.
b) Como corolário da proteção à vida intrauterina, temos a proibição do aborto.
c) Apesar da proteção à vida intrauterina, é permitido o aborto terapêutico.
d) Apesar da proteção à vida intrauterina, é permitido o aborto humanístico.
e) Não há possibilidade de pena de morte em nosso ordenamento jurídico.

36 – NÃO é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil
a) construir uma sociedade livre.

b) garantir o desenvolvimento nacional.

c) erradicar a pobreza.

d) reduzir as desigualdades sociais e regionais.

e) repúdio ao terrorismo e ao racismo.

37

– A respeito das Medidas Provisórias, assinale a única assertiva FALSA:

a) É vedada a sua edição quando vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.
b) A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional, sobre o mérito das medidas provisórias, dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
c) Se a medida provisória não for apreciada em até sessenta dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
d) Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de
sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
e) É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

38 - A vedação à edição de Medidas Provisórias sobre certas matérias não compreende o conteúdo material relativo a
a) nacionalidade.

b) cidadania.

c) direitos políticos.

d) organização do Poder Judiciário.

e) reserva a edição de lei ordinária.

39 – Acerca dos Poderes da Administração Pública, assinale a alternativa que corresponde à prerrogativa de que dispõe o Estado,
através de um conjunto de atribuições concedidas à Administração, para condicionar ou restringir, em favor do interesse público
adequado, direitos e liberdades individuais.
a) Poder hierárquico.

b) Poder regulamentar.

d) Poder de polícia.

e) Poder vinculado.

c) Poder disciplinar.

40 – NÃO constitui característica do poder hierárquico:
a) Fiscalização.
b) Manutenção dos atos válidos.
c) Aplicação de sanções.
d) Delegação de competência.
e) Autoexecutoriedade.
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41 – Sobre o Poder de Polícia marque a opção FALSA:
a) A licença é um ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual a administração pública reconhece que o particular é detentor
de um direito subjetivo.
b) É prevista a sanção de interdição de estabelecimentos comerciais.
c) Não é prevista a administração, quando aplicar sanção de demolição de edificações irregulares, valorar acerca da possibilidade
de obter ou não autorização judicial, ainda que ocorra forte resistência dos particulares envolvidos.
d) A administração pública não precisa de autorização do poder judiciário para reprimir atividades lesivas à coletividade.
e) Há possibilidade de as medidas administrativas serem impostas coativamente ao administrado, inclusive mediante o emprego da
força.

42

- No direito administrativo, em relação aos servidores, há um conjunto de normas referentes aos deveres, direitos e demais

aspectos da vida funcional. No que toca a esse regime jurídico, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O regime estatutário pode ser alterado no decorrer da vida funcional do servidor, independentemente de anuência, ressalvados
os direitos adquiridos.
b) O regime estatutário aplica-se a servidores ocupantes de cargo efetivo, no entanto, certos dispositivos do estatuto são aplicados
a servidores com outro tipo de vínculo, em decorrência de previsão legal explícita ou de orientação administrativa.
c) No regime celetista os servidores recebem a denominação de empregados públicos e esse regime é adotado para todos que
trabalham nas empresas públicas e sociedades de economia mista.
d) Nos Estados e Municípios que não adotarem regime único estatutário, há servidores contratados pela CLT na administração
direta, nas autarquias e nas fundações públicas.
e) No âmbito federal vigora um regime jurídico único que disciplina um regime de emprego público do pessoal da administração
direta, das autarquias e fundações públicas.

43 – Que nome recebe o instrumento administrativo apto a conferir a um particular a utilização de bem público que tem como características um ato administrativo, discricionário, precário e, como regra, sem previsão de prazo certo?
a) Autorização de uso.

b) Permissão de uso.

c) Cessão de uso.

d) Concessão de direito real de uso.

e) Concessão de uso especial para fins de moradia.

44 – Situação administrativa que outorga a utilização privativa de um bem público através do fechamento de uma rua para a realização de uma festa popular, chama-se:
a) Autorização de uso.

b) Permissão de uso.

d) Concessão de direito real de uso.

e) Aforamento.

c) Cessão de uso.

45 - A incorporação de uma área pública, isoladamente inconstruível, ao terreno particular confinante que ficou afastado do novo
alinhamento em razão de alteração do traçado urbano corresponde a um(a)
a) doação.

b) comodato.

c) ocupação.

d) investidura.

e) enfiteuse.

46 – Os recursos administrativos são todos os meios hábeis a propiciar o reexame de decisão interna pela própria Administração.
O dispositivo que possibilita ao interessado requerer o reexame do ato à própria autoridade que o praticou, sendo cabível quando
contiver novos argumentos, chama-se:
a) Reclamação.

b) Representação.

d) Apelação.

e) Revisão.

c) Pedido de reconsideração.
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47 - A Constituição não cria tributos, mas confere competência às pessoas políticas para que estas os instituam por meio de lei,
regra geral, lei ordinária. Nesse sentido, qual dos tributos a seguir preconiza competência privativa?
a) Taxa.

b) Imposto.

c) Contribuição de melhoria.

d) Empréstimos compulsórios.

e) Imposto residual.

48 – Assinale a alternativa INCORRETA
a) No preço público, a receita obtida é originária e facultativa. Por não ser tributo, não está submetida ao regime jurídico tributário,
escapando aos princípios tributários.
b) Os tributos correspondem a prestações compulsórias, ex lege, sendo a receita decorrente de sua arrecadação classificada como
derivada e obtida em razão do exercício do poder de império do Estado, como uma das manifestações de sua soberania no plano
interno.
c) A taxa é um tributo que tem como fato gerador ou hipótese de incidência uma atuação estatal especifica relativa ao contribuinte.
Por ser a hipótese de incidência da taxa vinculada a um ato ou fato do Estado, diz-se ser ela um tributo não-vinculado.
d) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
e) A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, para qualificá-la, a denominação e demais características formais adotadas pela lei ou a destinação legal do produto da sua arrecadação.
49 – Marque a opção FALSA.
a) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que cemitérios vinculados a uma instituição religiosa, explorados sem fins lucrativos, têm direito à imunidade tributária conferida aos “templos de qualquer culto”, estabelecida no art. 150,
VI, “b”, da Constituição de 1988.
b) É orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que há imunidade para as entidades de assistência social prevista no art. 150, VI, c, da CF,no que tange ao IPTU incidente sobre imóvel alugado a terceiro, cujos recursos sejam destinados a
finalidades institucionais.
c) O Supremo Tribunal Federal parece haver pacificado as intermináveis divergências sobre ser o pedágio, um preço público ou
tributo, firmando entendimento de que tal exação possui natureza jurídica efetiva de taxa.
d) Para o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional
29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana.
e) Pretório Maior declarou, em diversas ocasiões, ser constitucional a taxa de iluminação pública desde que tenha por fato gerador
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível.
50 – Segundo a Constituição Federal compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e à definição de certos critérios tributários, EXCETO
a) fatos geradores.

b) bases de cálculo.

c) contribuintes.

d) alíquotas.

e) prescrição .

51 - Consoante nossa Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, ou no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, EXCETO o tributo:
a) Imposto de Renda.
c) Imposto sobre circulação de mercadorias.
e) Empréstimo Compulsório.

b) Imposto sobre produtos industrializados.
d) Imposto Transmissão Causa Mortis ou Doações.

52 – Nos termos do Código Civil, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de
a) dois terços da herança.

b) um terço da herança.

d) um quarto da herança.

e) três quintos da herança.

c) metade da herança.
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53 - Considere essa afirmação: Aberta a sucessão, transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários a herança,
Trata-se de uma “ficção jurídica” que impede que as relações patrimoniais travadas pelo falecido fiquem sem titular. Esse é o
princípio da
a) atração.

b) presunção.

c) aparência.

d) saisine.

e) transferência exaurida.

54 – Qual teoria explica que o nexo de causalidade na responsabilidade civil tem como foco apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, determina este último como uma consequência sua?
a) Teoria da equivalência de condições.

b) Teoria da causalidade adequada.

c) Teoria da causalidade direta ou imediata.

d) Teoria da adequação atomizada.

e) Teoria da eliminação hipotética.

55 – Nos termos do Código Civil, no que tange à responsabilidade civil, à indenização mede-se segundo a
a) natureza do dano.

b) extensão do dano.

c) nocividade do dano.

d) agressão injustificada.

e) intensidade do dolo ou culpa.

56 - Determinado prazo é considerado “decadencial”, quando nasce com o próprio direito potestativo,entendendo-se este como
sendo o poder jurídico, conferido ao seu titular, de interferir na esfera jurídica de terceiro, sem que este nada possa fazer. Sendo
assim, qual dos prazos abaixo NÃO significa prazo decadencial?
a) Dois anos, para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.
b) Três anos para haver recurso relativo a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
c) Cinco anos para haver cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
d) Um ano para haver os tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos,
custas e honorários.
e) Dois anos para ser intentada a ação de anulação do casamento, se incompetente a autoridade celebrante.

57 - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Nestes termos, o dever de
agir não incumbe a quem
a) tenha por lei obrigação de cuidado.
b) tenha por lei obrigação de vigilância.
c) não ajudou quando podia.
d) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.
e) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
58 – Há crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente e salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de
a) dois terços.

b) um terço.

c) metade.

d) um quarto.

e) um sexto.

59 – Havendo acidente de trabalho, pode o empregado ingressar com ação indenizatória por causa do sofrido, a ser intentada contra o empregador na(no):
a) Justiça Comum Federal.
d) Juizado Especial Federal.

b) Justiça Comum Estadual.
e) Juizado Especial Estadual.

c) Justiça do Trabalho.

60 – Sobre o conceito de empregado contido na CLT, NÃO se identifica a seguir característica da relação laboral do empregado
em:
a) Trabalho prestado por pessoa física.
d) Onerosidade.

b) Não eventualidade.
e) Alteridade.
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c) Subordinação jurídica.

AS
SIS
TE
NT
EJ
UR

ÍDI
C

O

AS
SIS
TE
NT
EJ
UR

ÍDI
C

O

