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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:
1. Este Caderno contém 50 questões, todas de múltipla escolha (numeradas em algarismos arábicos). Confira a numeração das questões e o número de páginas, antes de responder a prova. Em caso de falhas na impressão ou falta de alguma
questão, solicite imediata substituição do Caderno.
2. Cada questão de múltipla escolha contém apenas uma alternativa correta.
3. Preencha, na folha de respostas, o espaço correspondente à alternativa escolhida, utilizando caneta esferográfica
de tinta azul ou preta.
4. Não é permitida a utilização de nenhum material de consulta que não seja o fornecido pelo PaqTc.
5. Durante a prova o candidato não deverá comunicar-se com outros candidatos.
6. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas.
7. O candidato será avisado de que o tempo de prova estará chegando ao final, quando faltarem 30 minutos.
8. Permanecer na sala onde realiza a prova por, no mínimo, 2 (duas) horas.
9. Deixar o local de prova com o seu gabarito, no mínimo, após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
10. Deixar o local de aplicação com a prova, após 4 (quatro) horas, ou seja após o toque final.
11. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções ou na folha de respostas poderá implicar na anulação da prova do candidato.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 01 a 10.
A chegada do século XXI vem marcada por duas características: a globalização e a emergência de uma nova sociedade
que se convencionou chamar de sociedade do conhecimento. Tal cenário traz inúmeras transformações em todos os setores da vida
humana. A importância dada à informação é incontestável e o progresso tecnológico atua, principalmente, como facilitador no
processo comunicacional. Agora é possível processar, armazenar, recuperar e comunicar informação em qualquer formato, sem
interferência de fatores como distância, tempo ou volume. Para González de Gómez (1997), “trata-se de uma revolução que agrega
novas capacidades à inteligência humana e muda o modo de trabalharmos juntos e vivermos juntos”.
O mundo globalizado da sociedade do conhecimento trouxe mudanças significativas ao mundo do trabalho. O conceito de
emprego está sendo substituído pelo de trabalho. A atividade produtiva passa a depender de vários conhecimentos, e o trabalhador
deverá ser um sujeito criativo, crítico e pensante, preparado para agir e se adaptar rapidamente às mudanças dessa nova
sociedade.
O diploma passa a não significar necessariamente uma garantia de emprego. A empregabilidade está relacionada à
qualificação pessoal; as competências técnicas deverão estar associadas às capacidades de decisão, de adaptação a novas
situações, de comunicação oral e escrita, de trabalho em equipe. O profissional será valorizado na medida da sua habilidade para
estabelecer relações e de assumir liderança. Para Drucker (1997), “os principais grupos sociais da sociedade do conhecimento
serão os ‘trabalhadores do conhecimento”’, pessoas capazes de alocar conhecimentos para incrementar a produtividade e gerar
inovação.
(SILVA, Edna L. da e CUNHA, Miriam V. A formação profissional no século XXI: desafios e dilemas.
In: Ci. Inf., Brasília, v. 31, n. 3, p. 77-82, set./dez. 2002 - Adaptado)

01 A expressão “sem interferência de”, no penúltimo período do 1º parágrafo, introduz um argumento em favor da
a) garantia de emprego sem diploma.
b) qualificação pessoal e profissional.
c) facilitação no processo comunicacional.
d) valorização dos trabalhadores.
e) adaptação às mudanças na sociedade.
02 De acordo com o sentido e seu uso no texto, a frase “O diploma passa a não significar necessariamente uma garantia de
emprego” reforça a ideia da empregabilidade
a) diretamente relacionada à qualificação pessoal.
b) completamente dependente das competências técnicas.
c) diretamente relacionada à criatividade.
d) parcialmente dependente da qualificação pessoal.
e) totalmente relacionada à liderança.
03 As ideias expressas pelas palavras “conhecimento” 1 0§ e 20 § e “diploma” 30§ , conforme seu uso no texto, são
a) opostas.

b) complementares.

c) contraditórias.

d) disjuntas.

e) excludentes.

04 A palavra, no texto, que contribui para estabelecer a relação entre “conhecimento” e “diploma” é
a) competências.

b) rapidamente.

c) capacidades.

d) qualificação.

e) necessariamente.

05 Os usos de dois pontos, na primeira frase do texto, e de plural em “às capacidades”, no último parágrafo, encadeiam uma
a) conclusão.

b) explicação.

c) gradação.

d) enumeração.

e) comparação.

06 O advérbio “agora”, no primeiro parágrafo, indica, em relação ao fato expresso na frase em que ocorre, uma
a) negação.

b) circunstância.

c) condição.
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d) explicação.

e) oposição.
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07 As duas citações, apresentadas no texto, funcionam tendo em vista
a) se contrapor às opiniões das autoras.
b) estabelecer uma comparação entre ideias.
c) refutar ideias externas ao texto.
d) comparar opiniões de diferentes autores.
e) apoiar as ideias apresentadas pelas autoras.
08 O predomínio, no texto, de formas verbais no tempo presente indica que o texto seja um/uma
a) artigo.

b) relatório.

c) sinopse.

d) resenha.

e) editorial.

09 De acordo com o sentido e seu uso no texto, a expressão “alocar conhecimentos” refere-se a
a) fazer uso adequado do diploma.
b) ser ágil nas decisões e escolhas.
c) saber se comportar como líder.
d) saber utilizar diferentes conhecimentos.
e) adaptar-se rapidamente a mudanças.
10 Conforme o sentido com que são empregadas no texto, a expressão “atividade produtiva”, no segundo parágrafo, é
adequadamente substituída por
a) progresso.

b) emprego.

c) trabalho.

d) conhecimentos.
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e) inovação.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
11 Sobre o Microsoft Office Word 2007, versão língua portuguesa, analise os itens abaixo:
I - O botão

A
Z

permite converter todas as letras de uma palavra selecionada para caixa alta.

II - O botão X2 permite calcular a potência de um número inteiro.
III - A exibição de comentários inseridos dentro de balões nas margens de um documento pode ser ocultada.
IV - A tecla de atalho CTRL + A permite abrir um documento.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e III.

b) Apenas I e IV.

c) Apenas I e II.

d) Apenas III e IV.

e) Apenas II e IV.

12 Sobre o Microsoft Office PowerPoint 2007, versão língua portuguesa, analise as alternativas a seguir.
I - É possível criar macros, ou seja, criar uma ação ou conjunto de ações que podem ser usadas para automatizar tarefas.
II - É possível adicionar sons e filmes na apresentação.
III - É possível animar hiperlinks, textos, objetos e elementos gráficos.
IV - A tecla F1 permite iniciar a apresentação a partir do primeiro slide
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I, II e III.

b) Apenas II e IV.

c) Apenas I, III e IV.

d) Apenas I, II e IV.

e) Apenas I e IV.

13 Considere a operação de leitura realizada por um dispositivo de E/S. A técnica que permite que o dado lido seja transferido em
princípio para uma posição da memória principal liberando o dispositivo de E/S para realizar uma nova leitura é conhecida como:
a)
b)
c)
d)
e)

Buffering
Spooling
DMA
Searching
Merge

14 Analise as seguintes afirmações sobre criptografia:
I - A criptografia simétrica realiza a cifragem e decifragem de informação através de algoritmos que utilizam a mesma chave.
II - A criptografia de chave pública operam com duas chaves distintas: chave privada e chave pública.
III - O resumo criptográfico é obtido através de uma função de hash (espalhamento).
IV - O SSL é uma implementação popular da criptografia de chave pública.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

15 __________ é basicamente uma linha de execução independente, contida dentro de um processo.
O termo que melhor completa a frase é:
a)
b)
c)
d)
e)

Pipeline
Cluster
Timeline
Thread
Objeto
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
16 Em relação à obrigatoriedade do ensino no Brasil, analise as proposições abaixo:
I - O ensino fundamental no Brasil é obrigatório e gratuito inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
II - O ensino fundamental é obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de 9 (nove) anos.
III - A oferta de educação especial é um dever constitucional do Estado
Está(ão) correta(s):
a) I, II e III.

b) Apenas I e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II.

e) Apenas II e III.

17 As proposições abaixo são relacionadas aos princípios e fins da Educação Nacional. Marque a alternativa INCORRETA:
a) O ensino no Brasil deve ser ministrado respeitando o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.
b) A educação brasileira deve garantir a coexistência de instituições públicas e privadas nas redes de ensino fundamental e médio.
c) A educação básica deve estar vinculada as práticas sociais e ao trabalho.
d) O acesso e a permanência na escola são preferencialmente voltados para os alunos que não são reprovados.
e) A experiência extra-escolar deve ser valorizada na Educação Nacional.
18 Em relação à estrutura e organização da Educação Básica no Brasil, analise as proposições abaixo:
I - A carga horária mínima anual nos níveis fundamental e médio é de oitocentas horas
II - O nível fundamental e médio deverá cumprir a carga horária exigida por Lei, distribuída por um mínimo de duzentos dias letivos
de efetivo trabalho escolar.
III - A frequência mínima de oitenta e cinco por cento do total de horas letivas é uma exigência para a aprovação do aluno.
Está(ão) correta(s):
a) I, II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas II e III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas II.

19 A Educação Física é componente curricular da educação básica. No entanto há casos específicos em que sua prática é
facultativa ao aluno. Analise as proposições abaixo:
I - A Educação Física é facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas.
II - Ao aluno que possua mais de vinte anos de idade é facultado o direito de não cursar Educação Física.
III - A Educação Física é facultada ao aluno que possui prole.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I e III.

d) Apenas III.

e) Apenas I, II e III.

20 Sobre a base nacional comum dos currículos do ensino fundamental e médio, analise as proposições abaixo e marque a
alternativa INCORRETA :
a) O ensino da arte se constitui um componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica, enfatizando
principalmente suas expressões regionais.
b) A música deve ser um conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do ensino da arte, enquanto componente curricular.
c) O ensino de pelo menos uma língua estrangeira é obrigatório a partir da terceira série do ensino fundamental.
d) A cultura indígena é conteúdo obrigatório dos currículos dos estabelecimentos de ensino fundamental e médios, públicos e
privados.
e) O estudo da história da África e dos africanos, bem como da luta dos negros no Brasil é conteúdo programático obrigatório
pertinente a História do Brasil.
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21 As políticas de valorização de profissionais de educação no Brasil estão necessariamente vinculadas ao conjunto de reformas
educacionais empreendidas pelo governo brasileiro, principalmente a partir dos anos 90. Em relação a esse tema, analise as
proposições abaixo.
I - Os planos de carreira para o magistério público, o piso salarial são princípios de valorização dos profissionais de ensino,
garantidos na Constituição Federal de 1988.
II - O incentivo à formação inicial dos professores está previsto no Plano Nacional de Educação, pela Lei 10.172, de janeiro de 2001.
III - Os recursos do Fundeb destinados aos Municípios devem ser integralmente voltados para a remuneração dos profissionais da
educação básica pública
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I e III.

d) Apenas III.

e) I, II e III.

22 Sobre as estratégias de subordinação dos processos educativos ao capital, analise as proposições abaixo:
I - Um dos grandes desafios da sociedade neoliberal atualmente é atingir níveis de qualificação profissional compatíveis com as
demandas de mercado.
II - Na perspectiva neoliberal as raízes dos problemas educacionais podem ser encontradas nos próprios indivíduos e não no
contexto das políticas públicas instituídas pelo Estado.
III - O modelo neoliberal defende uma lógica competitiva e enfatiza a necessidade de estabelecer mecanismos de controle e
avaliação do sistema educacional, permanentemente.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas II e III.

d) I, II e III.

e) Apenas II.

23 As alternativas abaixo são metas do Plano Nacional de Educação no Brasil, EXCETO:
a) Redução das taxas de repetência e evasão escolar no ensino fundamental, por meio de programas de aceleração de
aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso.
b) Elaboração de Projetos Pedagógicos em todas as escolas públicas, de acordo com as Diretrizes Curriculares e com os
Parâmetros Curriculares Nacionais.
c) Participação da comunidade na gestão da escola, através dos conselhos escolares ou órgãos equivalentes.
d) Prover de transporte escolar as zonais rurais.
e) Ampliar a oferta de livros didáticos apenas para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental.
24 Analise as proposições abaixo referentes a medidas de avaliação que visam concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e
redução das desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional:
I - A Provinha Brasil é um dos recursos de avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no terceiro ano
de escolarização das escolas públicas brasileiras, atendendo a meta de melhoria de qualidade do ensino fundamental.
II - A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino
oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos, visando a
erradicação do analfabetismo.
III - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de
ensino, a cada dois anos, com o objetivo de que o país tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em
países desenvolvidos.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I e III.

d) Apenas III.

e) I, II e III.

25 Sobre a valorização dos profissionais de educação no Brasil, analise as proposições abaixo:
I - Os profissionais do magistério público da educação básica possuem um piso salarial profissional instituído pela Lei 11.738, em
2008.
II - Uma das metas do Plano Nacional de Educação é o incentivo à formação continuada dos professores.
III - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) atende prioritariamente ao ensino médio e dispõe
de recursos destinados especificamente para a Valorização dos Profissionais da Educação.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e III.

b) I, II e III.

c) Apenas II e III.
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d) Apenas I e II.

e) Apenas II.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26 De acordo com a Constituição Federal, as Leis que disponham sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, são privativas do(a):
a) Presidente da República;
b) Senado Federal;
c) Procurador-Geral da República;
d) Da Câmara dos Deputados;
e) Supremo Tribunal Federal.
27 O Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. No
que se refere as Medidas Provisórias, analise as afirmativas abaixo.
I - É vedada a prorrogação 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.
II - É vedada a edição de medida provisória em relação a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a
garantia de seus membros.
III - Cabe a edição de medida provisória que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo
financeiro.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas II e III.

28 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.
a) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
b) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
c) Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual.
d) A lei orçamentária anual compreenderá, entre outros, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha pelo menos 50% do capital social com direito a voto.
e) É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
29 Uma autarquia de ensino jurídico situada em Campina Grande – PB, recebeu uma milionária doação com a condição de que
fosse construído um hospital em suas dependências. Diante desta afirmativa, assinale a alternativa correta:
a) A autarquia de ensino jurídico beneficiária da doação, ao receber o dinheiro não pode desvirtuá-lo de sua finalidade, sob pena de
responsabilidade de seus gestores.
b) A autarquia de ensino jurídico, em decorrência do princípio da especialidade, não pode receber doação para a construção de um
hospital em suas dependências.
c) De acordo com os princípios da continuidade do serviço público e da finalidade, a autarquia seria obrigada a construir o hospital
sob pena de perder a doação do dinheiro.
d) A autarquia de ensino jurídico, por questões óbvias de preservar a imparcialidade de seus futuros aplicadores do direito, é
terminantemente proibida de receber quaisquer tipos de doações.
e) Independente de ser de ensino jurídico, qualquer autarquia é terminantemente proibida de receber quaisquer tipos de doações.
30 De acordo com a lei 8666/1993, a modalidade de licitação cabível, na compra ou alienação de bens imóveis é:
a) Convite.
b) Leilão.
c) Concorrência.
d) Tomada de preços.
e) Nenhuma das modalidades, pois o poder público é proibido de alienar seus imóveis e quando deseja adquirir um imóvel, utiliza-se
da desapropriação.

06

CONCURSO PÚBLICO-UEPB-2012

31 No âmbito dos contratos com a administração pública, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em caso de alteração do projeto ou especificações, pela Administração, devidamente autuadas em processo, os prazos de início
de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.
b) O instrumento de contrato é obrigatório no caso de concorrência, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos no limite desta modalidade de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituílo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.
c) A rescisão do contrato determinada por ato unilateral e escrito da Administração, acarretará a assunção imediata do objeto do
contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio desta.
d) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações
ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados
por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
e) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
32 Maria, residente e domiciliada em João Pessoa – PB, funcionária da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG,
inconformada com ato praticado pelo Reitor daquela universidade, contratou o advogado, João, para que o mesmo ingresse com
Mandado de Segurança contra tal ato. Ao analisar o juízo competente para julgar o Mandado de Segurança, João deverá constatar
que:
a) Deverá ser impetrado na cidade de domicílio da impetrante, sendo competente a Justiça Federal local.
b) Deverá ser impetrado na cidade de exercício das funções da autoridade coatora, sendo competente a Justiça Federal local.
c) Poderá ser impetrado tanto em sua cidade do domicílio, quanto na cidade de exercício das funções da autoridade coatora, ficando
a escolha a critério da impetrante.
d) Deverá ser impetrado na cidade de domicílio da impetrante, sendo que em uma Vara da Fazenda Pública Estadual.
e) Deverá ser impetrado na cidade de exercício das funções da autoridade coatora, sendo que em uma Vara da Fazenda Pública
Estadual.
33 Na Ação Popular, o prazo para contestar é de:
a) 05 dias.

b) 10 dias.

c) 15 dias.

d) 20 dias.

e) 30 dias.

34 Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas medidas sócio-educativas não será permitida:
a) Prestação de trabalho forçado.
d) Inserção em regime de semi-liberdade.

b) Obrigação de reparar o dano.
e) advertência.

c) Prestação de serviços à comunidade.

35 De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, o prazo para interposição de Embargos Infringentes é de:
a) 5 dias.

b) 10 dias.

c) 15 dias.

d) 20 dias.

e) 30 dias.

36 Edna saiu-se vencedora em ação de cobrança contra Euler, que foi condenado ao pagamento de uma prestação consistente em
dinheiro no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Preocupada com a satisfação de uma futura execução da sentença (cumprimento
de sentença) e sabendo que Euler está se desfazendo de seus bens, Edna requereu ao juiz que determinasse inscrição junto ao
cartório de imóveis, determinando ao tabelião que caso Euler venda uma fazenda de sua propriedade, a transferência desta só
poderá ser efetivada com a reserva da garantia em dinheiro até o limite da condenação.
De acordo com o Código de Processo Civil, este pedido realizado por Edna com o processo ainda correndo prazo para apelação,
chama-se de:
a) Execução provisória de sentença.
d) Hipoteca judiciária.

b) Execução forçada.
e) Garantia judiciária.

c) Execução antecipada.

37 Estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição as sentenças proferidas contra os seguintes órgãos, EXCETO:
a) União.

b) Estados.

c) Autarquias.

d) Fundações de direito público.
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38 Conforme disposto no Código Tributário Nacional, a obrigação tributária é principal ou acessória. Sabendo disso, analise as
afirmativas abaixo.
I - A obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
II - A obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
III - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção
de ato que não configure obrigação principal.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) II e III.

e) I, II e III.

39 De acordo com o Código Tributário Nacional, as Leis que instituem ou majoram impostos sobre o patrimônio, entram em vigor:
a) na data da publicação do ato.
b) 30 dias após a data da publicação do ato.
c) 40 dias após a data da publicação do ato.
d) 60 dias após a data da publicação do ato.
e) No primeiro dia do exercício seguinte ao da publicação.
40 A cobrança de imposto sobre a transmissão de bens imóveis é de competência:
a) Da União.
d) Dos Estados e dos Municípios.

b) Dos Estados.
e) Da União e dos Municípios.

c) Dos Municípios.

41 No que se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o imposto será arrecadado pelo(a):
a) União e distribuído aos Estados Federativos.
b) União e distribuído aos Estados de localização dos imóveis.
c) União e distribuído aos Municípios de localização dos imóveis.
d) Estado de localização do imóvel e distribuído aos seus Municípios.
e) Estado e distribuído ao Município de localização do imóvel.
42 De acordo com o Código Penal Brasileiro, o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, que deixar de cumprir seu dever de
vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo, responderá pelo crime de:
a) Condescendência criminosa.
d) Prevaricação.

b) Concussão.
e) Violação de sigilo funcional.

c) Descaminho.

43 De acordo com Código Penal Brasileiro, no crime de peculato doloso, a reparação do dano pelo Sujeito Ativo, antes da sentença
irrecorrível:
I – Extingue a punibilidade.
II – Reduz a pena imposta pela metade.
III – Reduz a pena imposta a um terço.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas III;
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e) Todas estão erradas.
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44 Nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, de acordo com o Código Penal Brasileiro, é crime
de Concussão:
a) Quando o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de oficio, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou
influência de outrem.
b) quando o funcionário exige tributo ou contribuição devida por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza.
c) Quando o funcionário dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
d) Quando deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo.
e) Quando o funcionário modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de
autoridade competente.
45 De acordo com o Código de Processo Civil, durante as férias e nos feriados não se praticarão atos processuais, EXCETO:
a) A citação, a fim de evitar o perecimento do direito.
b) Atos de jurisdição voluntária necessários à conservação do direito.
c) Causas de alimentos provisionais.
d) De dação ou remoção de tutores e curadores.
e) A prisão e remoção de tutores e curadores.
46 Quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapasse os limites de suas atribuições ou se desvia de suas
finalidades, ocorre:
a) Uso do poder.
b) Excesso de poder.
c) Desvio de finalidade.
d) Abuso de poder.
e) Ato comissivo.
47 Assinale a alternativa correta:
a) A constituição só poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República.
b) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais.
c) A constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
d) As leis complementares serão aprovadas por maioria simples.
e) A iniciativa das leis ordinárias e complementares é exclusiva da sociedade.
48 De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, analise as afirmativas abaixo:
I - As instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados, são equiparadas ao empregador, para os
efeitos exclusivos da relação de emprego,
II - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário.
III – Não será Computado, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o
empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

49 O direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o FGTS, prescreve em:
a) 3 (três) anos, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
b) 5 (cinco) anos, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
c) 10 (dez) anos, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
d) 15 (quinze) anos, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
e) 30 (trinta) anos, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
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e) Apenas I e III.
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50 Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Pertencem aos Municípios cinquenta por cento (50%) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural.
b) Cinquenta por cento (50%) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores
licenciados em seus territórios pertencem ao Município.
c) A cobrança do imposto de transmissão causa mortis é de competência exclusiva do Município.
d) As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos.
e) Estabelecer lei sobre o plano plurianual e orçamentos anuais, é iniciativa do Poder Executivo.
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