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Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

TARDE
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INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM/RO

Disciplinas
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Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 10 2

História e Geografia de Rondônia 5 2

Conhecimentos Específicos 35 2
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

a cama, mais chineses.
VERÍSSIMO, Luis Fernando. (<www.sinprors.org.br/extraclasse/
jun07/verissimo.asp>)Leia o texto abaixo e responda às questões

propostas.

Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase. Se
fosse um planeta bem administrado isto não
assustaria tanto. Mas é, além de tudo, um lugar
mal frequentado. Temos a fertilidade de coelhos e o
caráter de chacais, que, como se sabe, são animais
sem qualquer espírito de solidariedade. As
megacidades, que um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a técnica
nos trariam – um helicóptero em cada garagem e
caloria sintética para todos, segundo as projeções
futuristas de anos atrás –, se transformaram em
representações da injustiça sem remédio, cidadelas
de privilégio cercadas de miséria, uma réplica exata
do mundo feudal, só que com monóxido de carbono.

Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço. Os jornais ficaram mais
estreitos para economizar papel, mas também
porque diminui a área para expansão dos nossos
cotovelos. Chegaremos ao tabloide radical, duas ou
três colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada. Adeus advérbios de modo e
frases longas, adeus frivolidades e divagações
superficiais como esta. A tendência de tudo feito pelo
homem é para a diminuição – dos telefones e
computadores portáteis aos assentos na classe
econômica. O próprio ser humano trata de perder
volume, não por razões estéticas ou de saúde, mas
para poder caber no mundo.

No Japão, onde muita gente convive há anos
com pouco lugar, o espaço é sagrado. Surpreende a
extensão dos jardins do palácio imperial no centro de
Tóquio, uma cidade onde nem milionário costuma ter
mais de dois quartos, o que dirá um quintal. É que o
espaço é a suprema deferência japonesa. O
imperador sacralizado é ele e sua imensa
circunstância.

Já nos Estados Unidos, reverencia-se o
espaço com o desperdício. Para entender os
americanos você precisa entender a sua
classificação de camas de acordo com o tamanho:

, tamanho rainha, , para reis, e,
era inevitável, , do tamanho de jardins
imperiais. É o espaço como suprema ostentação,
pois – a não ser para orgias e piqueniques – nada é
mais supérfluo do que espaço sobrando numa cama,
exatamente o lugar onde não se vai a lugar algum.

Os americanos ainda não se deram conta de
que, quando chegar o dia em que haverá chineses
embaixo de todas as camas do mundo, quanto maior

Nosso espaço

queen size king size
emperor size

Questão 01

De acordo com o texto, apenas uma das alternativas
abaixo é verdadeira.Assinale-a.

A) A única característica que diferencia o período
feudal dos tempos atuais é a grande quantidade
de monóxido de carbono que havia naquela
época.

B) Um dos problemas mais graves que enfrentamos
é o elevado índice populacional e a falta de
solidariedade entre as pessoas.

C) As grandes cidades, onde se encontram
tecnologia de ponta e desenvolvimento científico,
representam o espaço de maior prosperidade.

D) Segundo o autor do texto, os japoneses,
representados pela figura do imperador, é o povo
que melhor convive com o excesso de espaço
físico.

E) Ao comparar Japão e Estados Unidos, o autor
demonstra sua admiração pela maneira com que
os americanos se relacionam com o espaço físico.

Questão 02

Em qual dos trechos abaixo, o autor emite um
julgamento de valor a respeito de sua própria
produção escrita?

A) “Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase.”

B) “Mas é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
C) “Adeus advérbios de modo e frases longas, adeus

frivolidades e divagações superficiais como esta.”
D) “Para entender os americanos você precisa

entender a sua classificação de camas de acordo
com o tamanho [...]”

E) “Chegaremos ao tabloide radical, duas ou três
colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada.”

Questão 03

Conhecendo a regência do verbo CONFIAR,
percebe-se que, ao redigir o período abaixo, o autor
optou pela omissão da preposição:

“Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.”

A) a
B) com
C) de
D) para
E) em
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Questão 05

Na relação textual, o quarto parágrafo estabelece
com o terceiro uma relação de:

A) temporalidade.
B) oposição.
C) consequência.
D) conformidade.
E) finalidade.

Questão 04

Apenas um dos elementos de coesão destacados
NÃO retoma, no texto, um termo anunciado
anteriormente.Aponte-o.

A) “Se fosse um planeta bem administrado ISTO não
assustaria tanto.” (parágrafo 1)

B) “As megacidades, QUE um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a
técnica nos trariam [...]” (parágrafo 1)

C) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre AS que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual [...]” (parágrafo 2)

D) “MAS é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
(parágrafo 1)

E) “[...] e AS que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.” (parágrafo 2)

Questão 06

Que opção apresenta, respectivamente, os
sinônimos das palavras destacadas nos trechos
abaixo?

“[...] e as que confiam que as cidadelas resistirão às
HORDAS sem espaço.”
“É que o espaço é a suprema DEFERÊNCIA
japonesa.”
“É o espaço como suprema OSTENTAÇÃO [...]”

A) limites - variedade - respeito
B) cidades - divergência - habilidade
C) pessoas carentes - orgulho - imposição
D) bando indisciplinado - reverência - exibição
E) malfeitores - displicência - grandeza

Questão 07

A conjunção que introduz o período: “Se fosse um
planeta bem administrado isto não assustaria tanto.”,
expressa:

A) causa.
B) conformidade.
C) finalidade.
D) comparação.
E) condição.

Questão 08

O autor desenvolve sua tese com frases carregadas
de ironia. Dentre as opções abaixo, identifique o
trecho em que se observa claramente essa figura de
linguagem.

A) “O próprio ser humano trata de perder volume,
não por razões estéticas ou de saúde, mas para
poder caber no mundo.”

B) “No Japão, onde muita gente convive há anos com
pouco lugar, o espaço é sagrado”.

C) “É que o espaço é a suprema deferência
japonesa.”

D) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual e apertado e as que confiam que as
cidadelas resistirão às hordas sem espaço.”

E) “Surpreende a extensão dos jardins do palácio
imperial no centro de Tóquio, uma cidade onde
nem milionário costuma ter mais de dois quartos
[...]”

Questão 10

No que diz respeito à colocação pronominal, apenas
uma das opções abaixo NÃO segue a norma culta da
língua.Assinale-a.

A) Tenho trazido-o sempre comigo!
B) Tudo lhe será perdoado.
C) Queria saber o que se tinha passado.
D) O coordenador veio interromper-me.
E) Como te hei de receber em minha casa?

Questão 09

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Essa constatação, carregada de estranha obviedade,
obriga-nos quase ___ tratar como uma circunstância
paralela e eventual aquela que deve ser considerada
___ marca humana por excelência: ___ capacidade
de reflexão e consciência.

A) à - a - a
B) à - à - a
C) a - a - a
D) a - à - a
E) a - a - à
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Questão 11

“[...] redefiniu as fronteiras entre as Américas
Portuguesa e Espanhola, anulando o estabelecido no
Tratado de Tordesilhas: Portugal garantia o controle
da maior parte da Bacia Amazônica, enquanto que a
Espanha controlava a maior parte da baixa do Prata.
Neste Tratado, o princípio do usucapião (

), que quer dizer a terra pertence a quem a
ocupa, foi levado em consideração pela primeira vez.”

A redefinição do território colonial brasileiro foi
realizada por meio de alguns tratados. O tratado ao
qual o texto faz referência é o de:

A) Lisboa (1681).
B) Madri (1750).
C) Santo Idelfonso (1777).
D) Badajós (1801).
E) Petrópolis (1903).

uti
possidetis

(Retirado do site: <http://www.ibge.gov.br/brasil500/constrterrit/
territ_legalizado.html> em 27/12/2012)

Questão 12

CAPÍTULO I

Da Criação do Estado de Rondônia

Art. 1º - Fica criado o Estado de Rondônia, mediante a
elevação do Território Federal do mesmo nome a
essa condição, mantidos os seus atuais limites e
confrontações.

Art. 2º - A Cidade de Porto Velho - será a Capital do
novo Estado.

A criação do estado de Rondônia efetivou-se através
da Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981, que elevou o Território Federal já existente à
condição de Estado, mantendo seus limites e
fronteiras. Respectivamente, era Presidente do Brasil
e foi instituído como primeiro governante do Estado
na ocasião:

A) Fernando Collor de Melo e Jerônimo Garcia de
Santana.

B) Getúlio Vargas e Ivo Cassol.
C) Fernando Henrique Cardoso e ÂngeloAgelin.
D) Castelo Branco e Valdir Raupp.
E) João Batista Figueiredo e Jorge Teixeira de

Oliveira.

(Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA Questão 13

Em relação a sua face sudeste, o estado de Rondônia
faz fronteira com:

A) Mato Grosso eAcre.
B) Acre eAmazonas.
C) Mato Grosso e Bolívia.
D) Bolívia eAmazonas.
E) Mato Grosso do Sul e Paraná.

Questão 14

A rede hidrográfica do estado de Rondônia é
representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que
formam bacias hidrográficas significativas. NÃO
compõe a hidrografia de Rondônia a seguinte bacia
hidrográfica:

A) Jamari.
B) Abunã.
C) Mamoré.
D) Guaporé.
E) Paraná.

Questão 15

A origem do nome do atual estado de Rondônia
deve-se a uma homenagem ao sertanista Marechal
Cândido Rondon, personagem importante na
ocupação da região. O início das expedições de
Rondon que ampliaram o conhecimento da região
Norte foi motivado pela famosa Comissão Rondon,
que consistia na:

A) instalação de linhas telegráficas estratégicas pelo
interior.

B) construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
C) pesquisa etnológica das populações indígenas

locais.
D) delimitação e fiscalização das fronteiras de

Rondônia.
E) oficialização da extração da borracha pelo interior

do território.
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Questão 16

“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo,
em proveito próprio ou alheio”. O tipo penal descrito
corresponde ao crime de:

A) concussão.
B) corrupção passiva.
C) peculato.
D) prevaricação.
E) apropriação indébita.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17

Quanto aos crimes contra a Administração Pública, é
INCORRETO afirmar:

A) O emprego irregular de verbas ou rendas públicas
acarreta pena de detenção ou multa.

B) Pode ocorrer crime de excesso de exação ainda
que o tributo ou contribuição social sejam devidos.

C) Considera-se funcionário público, para efeitos
penais, aquele que exerce cargo, emprego ou
função pública, mesmo que sem remuneração.

D) Quando o autor do crime ocupar cargo em
comissão, a pena será reduzida em um sexto.

E) Haverá extinção da punibilidade no peculato
culposo quando o dano for reparado antes de
sentença irrecorrível.

Questão 19

Ao réu em ação de indenização que detém direito de
regresso contra terceiro, por força de lei ou contrato, é
possível utilizar-se da seguinte forma de intervenção
de terceiros no processo:

A) chamamento ao processo.
B) denunciação da lide.
C) oposição.
D) nomeação à autoria.
E) assistência simples.

Questão 20

Compete ao réu na contestação, antes de discutir o
mérito, alegar:

A) impedimento do juiz.
B) suspeição do juiz.
C) convenção de arbitragem.
D) incompetência territorial.
E) reconvenção.

Questão 18

A respeito da assistência no Direito Processual Civil,
é correto afirmar:

A) É possível o ingresso do assistente até o
despacho saneador.

B) Haverá assistência litisconsorcial quando a
sentença influenciar na relação jurídica entre o
assistente e o adversário do assistido.

C) Não é possível ao assistente discutir em processo
posterior a justiça da decisão proferida no
processo em que interveio.

D) A assistência obsta que a parte principal
reconheça a procedência do pedido.

E) Em caso de revelia da parte principal, o assistente
deverá ser excluído do processo.

Questão 21

Qual dos meios de prova abaixo é possível em sede
de mandado de segurança?

A) Inspeção Judicial.
B) Prova pericial.
C) Depoimento pessoal.
D) Oitiva de testemunhas.
E) Prova documental.

Questão 22

Sobre o mandado de segurança, é correto afirmar:

A) É possível a concessão do mandado de
segurança impetrado contra decisão judicial com
trânsito em julgado.

B) O direito de requerer mandado de segurança será
extinto após decorridos 90 (noventa) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado.

C) A sentença que concede o mandado de
segurança estará sujeita obrigatoriamente ao
duplo grau de jurisdição e poderá desde logo ser
executada na forma provisória.

D) A condenação em honorários em mandado de
segurança é possível, desde que observado o
percentual máximo de 20% sobre o valor da
causa.

E) É cabível a interposição de embargos infringentes
contra acórdão não unânime que conceder o
mandado de segurança.



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 23

Sobre o recurso de apelação, é correto afirmar:

A) O prazo para interposição é de dez dias.
B) A apelação interposta contra sentença que decidir

o processo cautelar será recebida nos efeitos
devolutivo e suspensivo.

C) A interposição do recurso será realizada
diretamente no Tribunal de Justiça quando se
tratar de ação proposta perante a justiça comum
estadual.

D) O juiz não receberá o recurso de apelação quando
a sentença estiver em conformidade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça.

E) Não é possível a realização de sustentação oral
quando do julgamento do recurso de apelação.

Questão 26

Sobre a execução de quantia certa contra devedor
solvente, é correto afirmar:

A) O dinheiro é o primeiro na lista de preferências na
penhora, inclusive na execução de crédito com
garantia pignoratícia.

B) Tratando-se de penhora em bem indivisível, a
meação do cônjuge alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação do bem.

C) É possível a penhora de seguro de vida.
D) O executado será citado no processo de

execução para pagamento no prazo de 15 dias,
sob pena de penhora de seus bens.

E) Os bens imóveis preferem aos móveis na ordem
de penhora.

Questão 24

Contra a sentença em primeiro grau de jurisdição que
julga procedente o pedido do autor e antecipa os
efeitos da tutela, é possível a interposição do(s)
seguinte(s) recurso(s):

A) apelação, somente.
B) a p e l a ç ã o e a g r a v o d e i n s t r u m e n t o ,

concomitantemente.
C) apelação e agravo retido, concomitantemente.
D) agravo de instrumento, somente.
E) recurso especial, somente.

Questão 27

Sobre a ação popular, é correto afirmar:

A) O Ministério Público goza de legitimidade ativa
exclusiva para a propositura da ação popular.

B) É possível a concessão de liminar para
suspensão do ato lesivo quando a ação popular
versar sobre a defesa do patrimônio público.

C) Somente as pessoas públicas têm legitimidade
passiva na ação popular.

D) Não é possível a repropositura da ação popular
com base em nova prova, ainda que a ação tenha
sido julgada improcedente por deficiência de
prova.

E) O prazo prescricional para a propositura da ação
popular é de 10 (dez) anos.

Questão 28

Verificando-se que uma nova ação judicial reproduz
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido de outra ação anterior, na qual pende
apenas o julgamento de Recurso Especial, ter-se-á:

A) continência.
B) coisa julgada.
C) conexão.
D) perempção.
E) litispendência.

Questão 25

NÃO é um título executivo extrajudicial:

A) contrato garantido por hipoteca.
B) certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
C) nota promissória.
D) escritura pública assinada pelo devedor.
E) sentença arbitral estrangeira.
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Questão 29

Quando o devedor, caindo em insolvência, aliena ou
tenta alienar seus bens ou transferi-los para o nome
de terceiros a fim de frustrar a execução ou lesar
credores, é cabível a seguinte medida cautelar:

A) arresto.
B) sequestro.
C) atentado.
D) produção antecipada de provas.
E) busca e apreensão.

Questão 33

Sobre a prescrição, é correto afirmar:

A) A prescrição ocorre em vinte anos, quando a lei
não houver fixado prazo menor.

B) A interrupção da prescrição poderá ocorrer
quantas vezes forem necessárias, desde que
transcorrido menos da metade do prazo
prescricional.

C) Os prazos prescricionais podem ser alterados por
convenção entre as partes.

D) Os prazos prescricionais devem ter sua contagem
recomeçada nos casos de sucessão por morte.

E) Não correrá a prescrição contra os menores de
16 (dezesseis) anos.

Questão 34

Sobre a “prova” no Direito Civil, é correto afirmar:

A) Não podem ser admitidos como testemunhas os
menores de 16 (dezesseis) anos e os maiores de
65 (sessenta e cinco) anos.

B) Aconfissão é revogável a qualquer tempo.
C) A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz

poderá suprir a prova que se pretendia obter com
o exame.

D) O fato jurídico não pode ser provado por
presunção.

E) A testemunha é obrigada a depor sobre todos os
fatos de que tem conhecimento, mesmo aqueles
sobre os quais deva guardar segredo em razão da
profissão.

Questão 35

Ao depósito judicial da coisa devida dá-se o nome de:

A) compensação.
B) imputação ao pagamento.
C) pagamento em consignação.
D) dação em pagamento.
E) novação.

Questão 30

Após a publicação oficial e salvo disposição em
contrário, a lei nova passa a vigorar em todo o país
após:

A) 15 (quinze) dias.
B) 30 (trinta) dias.
C) 45 (quarenta e cinco) dias.
D) 60 (sessenta) dias.
E) 90 (noventa) dias.

Questão 31

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
Defeito do Negócio Jurídico.

A) Dolo.
B) Simulação.
C) Erro.
D) Coação.
E) Estado de Perigo.

Questão 32

Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a
prestação manifestamente desproporcional ao valor
da prestação oposta. Neste caso, para a propositura
de ação de anulação do negócio jurídico, deverá ser
observado o seguinte prazo:

A) prescricional de 2 (dois) anos.
B) decadencial de 2 (dois) anos.
C) prescricional de 4 (quatro) anos.
D) decadencial de 4 (quatro) anos.
E) prescricional de 10 (dez) anos.

Questão 36

NÃO é um direito real:

A) a propriedade.
B) a superfície.
C) o penhor.
D) a anticrese.
E) a fiança.
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Questão 37

Acerca da posse, é correto afirmar:

A) É justa a posse que ignora o obstáculo que
impede a aquisição da coisa.

B) A posse transmite-se aos herdeiros com os
mesmo caracteres.

C) Os atos de mera permissão ou tolerância induzem
posse.

D) A posse não pode ser adquirida por representante
ou mandatário.

E) Não é admitida a composse no direito brasileiro.

Questão 38

Aquele que não for proprietário de outro imóvel
urbano ou rural e possuir área urbana de até duzentos
e cinquenta metros quadrados, utilizada para sua
moradia ou de sua família, adquirirá seu domínio
após decorridos:

A) 5 (cinco) anos.
B) 10 (dez) anos.
C) 15 (quinze) anos.
D) 20 (vinte) anos.
E) 30 (trinta) anos.

Questão 41

À modalidade de licitação realizada entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico dá-se o nome de:

A) pregão.
B) leilão.
C) convite.
D) concorrência.
E) concurso.

Questão 42

É inexigível a licitação:

A) para contratação de profissional do setor artístico,
desde que consagrado pela opinião pública.

B) nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.

C) nos casos de emergência ou de calamidade
pública.

D) q u a n d o h o u v e r p o s s i b i l i d a d e d e
comprometimento da segurança nacional.

E) para contratação do fornecimento de gás natural
com o concessionário, permissionário ou
autorizado.

Questão 43

Em relação às sanções administrativas nos contratos
administrativos, é correto afirmar:

A) A advertência deverá ser sempre aplicada em
conjunto com a multa.

B) A suspensão de participação em licitações e
impedimento de contratar com a Administração
Pública não poderá exceder o prazo de 1 (um)
ano.

C) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.

D) Para fins legais, considera-se servidor público
apenas aquele que exerce função remunerada.

E) A imposição de multa impede a rescisão unilateral
do contrato pelaAdministração Pública.

Questão 39

A usucapião de coisa móvel, com justo título e boa-fé,
dar-se-á após decorridos:

A) 2 (dois) anos.
B) 3 (três) anos.
C) 4 (quatro) anos.
D) 5 (cinco) anos.
E) 10 (dez) anos.

Questão 40

Em se tratando de vícios redibitórios aparentes, o
adquirente decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço após decorridos os seguintes
prazos:

A) trinta dias para bens móveis e um ano para bens
imóveis.

B) trinta dias para bens móveis e cento e oitenta dias
para bens imóveis.

C) sessenta dias para bens móveis e cento e oitenta
dias para bens imóveis.

D) sessenta dias para bens móveis e um ano para
bens imóveis.

E) noventa dias para bens móveis e um ano para
bens imóveis.
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Questão 44

O prazo para oposição de embargos à execução
fiscal é de até:

A) 10 (dez) dias.
B) 15 (quinze) dias.
C) 20 (vinte) dias.
D) 30 (trinta) dias.
E) 60 (sessenta) dias.

Questão 48

Sobre a Administração Pública e os princípios que a
regem, é correto afirmar:

A) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis apenas aos brasileiros natos.

B) É vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não poderão exceder o
dobro daqueles pagos pelo Poder Executivo.

D) A cumulação de um cargo de professor com outro
técnico ou científico consiste em exceção à
vedação de acumulação de cargos públicos
remunerados.

E) As pessoas jurídicas de direito público não terão
direito de regresso contra seus agentes em razão
de danos causados a terceiros.

Questão 45

A responsabilidade do Estado de indenizar por danos
decorrentes de sua omissão é:

A) objetiva e não depende de culpa.
B) subjetiva e depende de culpa ou dolo.
C) objetiva e depende de dolo.
D) objetiva e depende de culpa ou dolo.
E) subjetiva e depende de dolo.

Questão 46

Sobre o controle de constitucionalidade, é
INCORRETO afirmar que:

A) O Brasil acolheu o critério de controle difuso de
constitucionalidade por via de exceção.

B) A C o n s t i t u i ç ã o F e d e r a l p r e v ê a
inconstitucionalidade por omissão.

C) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil tem legitimidade para propositura de ação
direta de inconstitucionalidade.

D) O Supremo Tribunal Federal tem competência
exclusiva para processar e julgar a ação direta de
constitucionalidade.

E) A declaração de inconstitucionalidade de forma
incidental e indireta, fora do controle concentrado,
tem o condão de anular ou revogar a lei que esteja
em conflito com a Constituição Federal.

Questão 49

Sobre os direitos políticos, assinale a opção correta:

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de 18 (dezoito) anos e
facultativos para os analfabetos.

B) É condição para a elegibilidade do Presidente da
República a idade mínima de 21 (vinte e um) anos.

C) Os militares são inelegíveis.
D) Para concorrer a outro cargo eletivo, o Prefeito

deverá renunciar ao mandato até 1 (um) ano antes
do pleito.

E) Aos estrangeiros é garantido o direito ao
alistamento eleitoral, desde que residentes no
Brasil há mais de 2 (dois) anos.

Questão 47

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
direito ou garantia fundamental na Constituição
Federal:

A) retroatividade da lei.
B) devido processo legal.
C) inviolabilidade da vida privada.
D) a propriedade.
E) a defesa do consumidor.

Questão 50

Sobre a suspensão, a interrupção e a rescisão do
contrato de trabalho, é correto afirmar:

A) O afastamento do empregado em virtude de
serviço militar enseja a rescisão do contrato de
trabalho com justa causa.

B) O empregado poderá deixar de comparecer ao
serviço, sem prejuízo do salário, por até 3 (três)
dias consecutivos em virtude de casamento.

C) A suspensão do empregado por mais de
15 (quinze) dias consecutivos implica a rescisão
injusta do contrato de trabalho.

D) Nos contratos que tenham termo estipulado, o
empregador poderá rescindir o contrato de
trabalho após decorridos dois terços do prazo
contratual, sem que o empregado tenha direito à
indenização.

E) Constitui justa causa para rescisão do contrato de
trabalho, pelo empregador, a condenação criminal
do empregado, passada em julgado, ainda que
tenha havido suspensão da execução da pena.


