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O contém 80 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. Aprova objetiva terá duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

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

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 30 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

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

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
10/03/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

1 Durante debate recente, nos Estados Unidos, fui
questionado sobre o que pensava da internacionalização da
Amazônia. O jovem introduziu a pergunta dizendo que
esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro.
Foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica
humanista como ponto de partida para uma resposta minha.
2 De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria
contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que
nossos governos não tenham o devido cuidado com esse
patrimônio, ele é nosso. Respondi que, como humanista,
sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a
Amazônia, podia imaginar a sua internacionalização, como
também de tudo o mais que tem importância para a
Humanidade.
3 Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser
internacionalizada, internacionalizemos também as reservas
de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para
o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso
futuro.
4 Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no
direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir
ou não o seu preço. Os ricos do mundo, no direito de queimar
esse imenso patrimônio da Humanidade.
5 Da mesma forma, o capital financeiro de países ricos
deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva
para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada
pela vontade de um dono, ou de um país. Queimar a
Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas
decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não
podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para
queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes
mesmo daAmazônia, eu gostaria de ver a internacionalização
de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve
pertencer apenas à França.
6 Cada museu do mundo é guardião das mais belas
peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar
que esse patrimônio cultural, como o patrimônio natural
amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um
proprietário ou de um país. Não faz muito, um milionário
japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande
mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido
internacionalizado.
7 Durante o encontro em que recebi a pergunta, as
Nações Unidas reuniram o Fórum do Milênio, mas alguns
presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer
por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por
isso, eu disse que Nova York, como sede das Nações Unidas,
deveria ser internacionalizada. Pelo menos Manhatan
deveria pertencer a toda a Humanidade. Assim como Paris,
Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife,
cada cidade, com sua beleza específica, sua história do
mundo, deveria ser do mundo inteiro.
8 Se os Estados Unidos querem internacionalizar a
Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros,
internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados
Unidos.Até porque eles já demonstraram que são capazes de
usar essas armas, provocando uma destruição milhares de
vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas
florestas do Brasil.
9 Nos seus debates, os atuais candidatos à
presidência dos Estados Unidos têm defendido a idéia de
internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da
dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que
cada criança no mundo tenha possibilidade de ir à escola.
Internacionalizemos as crianças tratando-as, todas elas, não
importando o país onde nasceram, como patrimônio que
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merece cuidados do mundo inteiro.Ainda mais do que merece
aAmazônia.
10 Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do
mundo como um patrimônio da Humanidade, eles não
deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, que
morram quando deveriam viver.
11 C o m o h u m a n i s t a , a c e i t o d e f e n d e r a
internacionalização do mundo. Mas, enquanto o mundo me
tratar como brasileiro, lutarei para que aAmazônia seja nossa.
Só nossa.

Cristovam Buarque. , 23 de outubro de 2000.O Globo

1. No segundo parágrafo do texto:

A) o autor aceita a proposta do jovem, defendendo a
internacionalização do nosso patrimônio natural;

B) o autor confere à internacionalização da Amazônia um
desejo nacional;

C) o autor reconhece a degradação da Amazônia acionada
por interesses internacionais;

D) o autor admite brevemente uma opinião contrária à sua
como prova de sua imparcialidade;

E) o autor faz uma analogia da degradação da Amazônia
com a de tudo o mais que já teve importância para a
humanidade.

2. Releia os trechos abaixo e indique aqueles que
expressam opinião do autor.

I. "Durante debate recente, nos Estados Unidos, fui
questionado sobre o que pensava da internacionalização
daAmazônia.”

II. "Foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica
humanista como ponto de partida para uma resposta
minha."

III. "Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser
internacionalizada, internacionalizemos também as
reservas de petróleo do mundo inteiro."

IV. "Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar
com ele um quadro de um grande mestre."

V. "Assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de
Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade, com sua beleza
específica, sua história do mundo, deveria ser do mundo
inteiro."

VI. "Nos seus debates, os atuais candidatos à presidência
dos EUA têm defendido a idéia de internacionalizar as
reservas florestais do mundo em troca da dívida."

A) I,II e IV;
B) IV, V e VI;
C) II e V;
D) II, III e VI;
E) III e V.

3. O autor conclui o texto, fazendo uso:

A) de um ponto de vista nacionalista;
B) de um ponto de vista estrangeiro;
C) de um ponto de vista xenófobo;
D) da fala de um interlocutor;
E) da imparcialidade no discurso.



6. As orações grifadas abaixo são classificadas,
respectivamente, como:

"
, internacionalizemos também as reservas

de petróleo do mundo inteiro.”

"
, ele é nosso."

A) subordinada adverbial concessiva e coordenada
sindética adversativa;

B) subordinada substantiva subjetiva e coordenada
sindética conclusiva;

C) subordinada adverbial condicional e subordinada
adverbial concessiva;

D) subordinada adverbial comparativa e subordinada
adverbial causal;

E) subordinada adjetiva explicativa e subordinada adverbial
conformativa.

Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser
internacionalizada

Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado
com esse patrimônio

5. Em “Os ricos do mundo, no direito de queimar esse
imenso patrimônio da Humanidade.", a vírgula foi
corretamente utilizada pela mesma razão que em:

A) Mais evidências, não as quiseram ver;
B) Outros processos econômicos, não há quem os invente;
C) Em entrevista coletiva, o presidente esclareceu as

dúvidas;
D) Certa ocasião, as chuvas ultrapassaram as previsões;
E) Antes eram os problemas políticos; hoje, os econômicos.

4. Em "O petróleo é tão importante para o bem-estar da
humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro.

, os donos das reservas sentem-se no direito de
aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o
seu preço.", o termo grifado introduz idéia de:

A) compensação;
B) concessão;
C) conformidade;
D) consequência;
E) causa.

Apesar
disso

8. Apenas uma alternativa apresenta corretamente o plural
das palavras grifadas.Assinale-a.

“O petróleo é tão importante para o da humanidade
quanto aAmazônia para o nosso futuro.”

“Cada museu do mundo é das mais belas peças
produzidas pelo gênio humano.”

A) bem-estares / guardiães;
B) bem-estares guardi s;
C) bens-estares guardi s;
D) bens-estares guardiões;
E) bens-estares guardiães.

bem-estar

guardião

/ ão
/ ão
/
/

9. Passando a frase abaixo para a voz ativa, encontramos
as seguintes formas verbais:

Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como o
patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído
pelo gosto de um proprietário ou de um país.

A) manipula e distrua;
B) manipule e destrua;
C) manipulem e destruam;
D) manipulam e distruam;
E) manipularem e distruírem.

7. Leia, abaixo, um trecho de uma entrevista com Cristovam
Buarque, concedida em 15 de março de 2005, quatro anos
após a publicação do texto :

"Esse questionamento feito pelo jovem americano no debate
é uma interpretação apenas dos americanos ou muitos
brasileiros também pensam da mesma forma?

C. B. Não sei se muitos brasileiros pensam da mesma forma,
no sentido de internacionalização. Agora, alguns falaram
comigo quando leram o artigo e discordaram daquela frase
final, que afirma que a Amazônia, enquanto não
internacionalizarmos tudo, continua nossa. Eles acham que a
gente tem de ter uma responsabilidade maior com a
Amazônia. Se não, não se justifica essa afirmação. “Um
amigo meu, muito conhecido, Sebastião Salgado, me disse
que aquele artigo ficaria melhor se não tivesse aquela frase.”

As críticas à conclusão do texto se justificam porque:

A) o governo brasileiro aculturou a população indígena da
Amazônia;

B) é sabido que a Amazônia é explorada indevidamente,
inclusive por outras nações;

C) apenas uma parte da floresta amazônica está em
território brasileiro;

D) os índios que vivem na floresta não têm os mesmos
direitos dos cidadãos brasileiros;

E) o autor não levou em consideração que parte da floresta
amazônica pertence a países que fazem fronteira com o
Brasil.

O mundo para todos

–
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16. Assinale a opção correta quanto à concordância verbal.

A) Acredito que haverá muitas enchentes, pois ocorre
muitas chuvas nesta época.

B) Ainda que haja pesquisas nesta área, não convém que se
antecipe os resultados.

C) Sempre existirá pessoas revoltadas com coisas a que
outras não dão a menor importância.

D) Motosserras potentes, imensos tratores e caminhões,
todo esse arsenal arrasa com hectares de florestas.

E) A apuração dos crimes ecológicos vai continuar até que
se encontre provas decisivas.

14. Assinale a opção que indica, respectivamente, a função
sintática das palavras grifadas.

"Os desmatamentos acontecem principalmente nos
estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará - servidos por
estradas ligam aos mercados do sul do país. Juntos, eles
são por 80% das árvores derrubadas na região.
E nem toda a pressão os ecologistas têm feito nos últimos
anos serviu para impedir o avanço das motosserras e
queimadas."

A) objeto direto / predicativo do sujeito / objeto direto;
B) adjunto adverbial / objeto direto / sujeito;
C) sujeito / predicativo do sujeito / objeto direto;
D) sujeito / objeto direto / predicativo do objeto;
E) objeto direto / predicativo do objeto / sujeito.

que
responsáveis

que

15. Marque a alternativa que completa corretamente as
lacunas da seguinte frase.

O controle biológico de pragas, ___ ele faz referência, é
certamente o mais eficiente e adequado recurso ____ os
lavradores se utilizam para proteger a lavoura sem prejudicar
o solo.

A) do qual / com que;
B) de que / que;
C) que / o qual;
D) ao qual / cujos;
E) a que / de que.12. Assinale a opção em que a oração introduzida pela

palavra QUE classifica-se de maneira diferente das demais.

A) "O jovem introduziu a pergunta dizendo que esperava a
resposta de um humanista e não de um brasileiro."

B) "...sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a
Amazônia, podia imaginar a sua internacionalização..."

C) "...como também de tudo o mais que tem importância
para a Humanidade."

D) "Durante o encontro em que recebi a pergunta, as Nações
Unidas reuniam o Fórum do Milênio..."

E) "Internacionalizemos as crianças tratando-as, todas elas,
não importando o país onde nasceram, como patrimônio
que merece cuidados do mundo inteiro."

13. Indique a opção que completa corretamente as lacunas
do texto abaixo.

O desmatamento na Amazônia, que chegou ___ diminuir
nos últimos anos, voltou ___ crescer. Segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 25 000
quilômetros quadrados da maior floresta tropical do mundo
sumiram desde 2002, 40% mais que em 2001. Isso equivale
___ uma área maior que o estado de Sergipe.

A) a / a / à;
B) à / a / a;
C) à / à / à;
D) a / a / a;
E) a / à / a.

17. Assinale a frase que obedece à norma culta da língua
quanto à regência verbal.

A) Os brasileiros assistem calados essa devastação.
B) É preferível correr o risco do que abrir mão desta região.
C) Os forasteiros aspiram com dificuldade o ar úmido da

floresta.
D) Chegaram a conclusão de que é melhor respeitar as

fronteiras.
E) Esquecemo-nos que esta região pertence ao mundo.
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10. Na frase abaixo, o termo grifado foi corretamente
empregado. Marque a única alternativa que NÃO apresenta a
mesma correção.

"...não importando o país nasceram..."

A) Onde foram encontradas as clareiras?
B) O museu onde estão expostas as obras destes pintores

encontra-se em reforma.
C) Naquele tempo, onde as árvores cresciam em segurança,

não havia poluição.
D) Não conheço o lugar onde eles depositaram a madeira.
E) Não sei aonde eles foram.

onde

11. Quanto à colocação pronominal, segundo preceitua a
norma culta, está INCORRETAa alternativa:

A) se o senhor não me respondesse, eu não acreditaria em
sua imparcialidade;

B) o jovem o exasperara tanto, que se tornara vital responder
com imparcialidade;

C) diria-se que ele deu uma resposta condizente com sua
importância no governo;

D) lembrar-nos-emos sempre da resposta do senador;
E) jamais me fizeram uma pergunta como esta.



21.

[Barack
Obama]

º

A partir da situação-problema colocada, no ponto de vista do
autor e, também, baseado em seus conhecimentos sobre o
atual momento socioeconômico mundial, pode-se concluir
que:

A) o processo de globalização é recente, originou-se na
revolução técnico-informacional ocorrida desde os anos
70 e é controlado tanto pelos EUAcomo pela ONU;

B) das grandes questões do mundo atual, emerge a do novo
papel do Estado, que vem sofrendo redução em suas
funções e, apesar da crise sistêmica, não intervém no
mercado, o que facilita a ação dos grandes grupos
econômicos, em especial, os financeiros;

C) a atual conjuntura internacional será alterada com o
triunfo de Obama, pois, em seu governo haverá grandes
investimentos no desmatamento da floresta Amazônica,
no sentido de exportar árvores de valor comercial para os
EUA;

D) no atual momento de crise econômico-financeira mundial,
propõe-se um novo modelo de globalização - mais
ecológico - que torne menos vulnerável as economias de
nações emergentes, como o Brasil;

E) no texto acima, Leonardo Boff preconiza uma
globalização que indica uma relação de causa e
consequência da situação-problema: eleição de Barack
Obama e solução das crises mencionadas, tanto no nível
nacional como global.

“Vivemos tempos dramáticos com grandes crises: a
ecológica, a climática, a alimentar, a energética e a
socioeconômica. [...] Precisamos de uma mudança, de um
novo horizonte utópico, de coragem para inventar novos
caminhos. Faz-se necessário uma figura carismática

que inspire confiança, segurança e serenidade para
enfrentar estes cataclismos e galvanizar as pessoas para um
novo ensaio de convivência, um modo diferente de arquitetar
a economia e a montagem de um tipo de globalização
pluripolar que respeite as diferenças e possa incluir a todos
num mesmo destino juntamente com a Casa Comum, a
Terra.” Obama: a realização do sonho de Luther King. (In: Leonardo
Boff. JBEcológico, , ano 7, n 82, nov. 2008, p.35)
Disponível, também, em: http://www.leonardoboff.com/

Jornal do Brasil

CONHECIMENTO REGIONAL
(HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA)
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18. Em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchida
com o verbo indicado entre parênteses, no subjuntivo,
EXCETO em:

A) Olhava para o jovem, enquanto esperava que ele _____
de falar. (terminar)

B) Por que aqueles jornalistas não _____ com franqueza?
(proceder)

C) É preciso que alguém se ______ para que a situação
mude. (posicionar)

D) Agora, penso eu, será o que Deus ______. ( querer)
E) Se isso me ____ possível, resolveria o problema. (ser)

19. Assinale o período em que aparece uma forma verbal
INCORRETAMENTE empregada com relação à norma culta
da língua.

A) O jovem propusera que se internacionalizasse a
Amazônia.

B) Se o rapaz quiser, poderá retrucar ao final da entrevista.
C) Ninguém interveio na conversa dos dois.
D) Se a resposta condissesse com a pergunta.
E) Poucos reaveram o que arriscaram na região.

20. Escolha, entre as alternativas, a que propõe a
substituição dos termos ou expressões em destaque, sem
que haja alteração do sentido da frase apresentada abaixo.

Parecia a destruição da
floresta, pois os responsáveis demonstravam usar métodos

na dos projetos de reflorestamento.

A) eminente / incípios / concecussão;
B) eminente / insipientes / consequência;
C) iminente / insipientes / consecução;
D) eminente / insípidos / concecussão;
E) iminente / incipientes / consequência.

estar prestes a acontecer

pouco sábios realização
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22. Interpretando-se o mapa de Rondônia, a seguir,
observamos que ele localiza o estado com suas coordenadas
geográficas e limites, apresenta alguns dos seus aspectos
físicos - relevo e hidrografia - e a distribuição de suas
principais cidades. Percebe-se, também, uma parte da
planície Amazônica destacando-se pequenos planaltos, cujo
ponto culminante está na serra Pacaás Novos. Além disso,
alguns dos rios fazem parte da baciaAmazônica.

No que diz respeito às questões demográficas, ao processo
de urbanização e às atividades econômicas, o mapa permite
concluir que a atual distribuição populacional foi muito
marcada...

A) por incentivos públicos à agricultura e pela descoberta de
minérios, que atraíram uma grande migração com
consequências na urbanização que, por sua vez, teve na
BR-364, o eixo que passou a interligar diversas cidades,
fazendo a conexão rodoviária entre o Mato Grosso e o
Acre;

B) pela hidrografia do estado, pois cerca de 80% dos
rondonienses habitam ao longo dos rios, com destaque
para Porto Velho (rio Madeira), Guajará Mirim (rio
Mamoré) e Costa Marques (rio Guaporé);

C) pela estrada de ferro Madeira-Mamoré, a via de fixação
de cidades e do escoamento da produção de látex e da
castanha, que até hoje permite que a maioria da
população do estado esteja localizada ao longo do seu
itinerário;

D) pelo crescimento recente da população do estado, com
os fluxos de migrantes principalmente do Nordeste, como
aconteceu no Primeiro Ciclo de Extração de Látex e no
período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando os
preços do produto o tornaram novamente valorizado no
mercado internacional;

E) pela fronteira com a Bolívia, fator de segurança nacional e
de projetos de colonização financiados pelo INCRA, no
sentido de atrair fluxos de migrantes vindos do Sul do
Brasil.

Disponível em: http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://
waveland __1.tripod.com/mapas/rondônia Acesso em: 05/01/2009.

23. Reflita sobre o seguinte trecho da matéria “Amazônia: a
verdade sobre a saúde da floresta”

.

Do ponto de vista geográfico, os impactos ambientais
decorrentes da ocupação humana e das atividades
econômicas em Rondônia fazem-se presentes no
desmatamento , nas mudanças c l imá t i cas , no
desaparecimento de espécies da fauna e da flora e de outros
recursos naturais. Daí a importância do “desenvolvimento
sustentável”. Assinale a alternativa que explica este conceito-
chave:

A) tipo de desenvolvimento que não exige dos governos ou
das pessoas um posicionamento ideológico ou uma
consciência ecológica, pois a sociedade se apropria da
natureza, usa seus recursos e preocupa-se somente com
o que dá lucro financeiro;

B) modalidade de desenvolvimento que se preocupa em
ampliar as áreas desmatadas da Amazônia como forma
de aumentar a produtividade do agronegócio, visando a
exportação para países do Hemisfério Norte;

C) tipo de desenvolvimento, em que as florestas tornam-se
intocáveis e servirão de reservas para as populações
futuras, pois as intervenções humanas estão contribuindo
para a degradação ambiental em Rondônia;

D) desenvolvimento que implica em mudanças no nosso
comportamento, na formação de uma cultura englobando
princípios como sustentabilidade - econômica, social,
ecológica e político-institucional; integrando esses
elementos, muitos deles conflitantes ou concorrentes,
num processo de gestão de conflitos sociais;

E) tipo de desenvolvimento que causa danos ambientais,
mas que é paradigma para o sistema capitalista industrial,
pois visa a exaustão dos produtos naturais de um estado
como Rondônia, não se importando com as
consequências para os habitantes locais e prejuízos para
o país.

(In: , 26/3/2008, p.96
Edição Especial)

Veja

“Na Amazônia encontram-se duas vezes mais espécies de
aves que nos EUA e no Canadá. Apesar dos números
superlativos, calcula-se que apenas um décimo da
biodiversidade da região tenha sido estudado. [...] Não se
sabe ao certo em que medida o desaparecimento desse
extraordinário bioma afetaria o aquecimento global. Mas
estudos recentes mostram que o sumiço da floresta alteraria a
precipitação das chuvas em várias regiões do globo, entre
elas a Bacia do Prata, a Califórnia, o sul dos EUA, o México e o
Oriente Médio, causando perturbações à agricultura dessas
regiões. No Brasil não seria diferente.”



* Participação na formação do PIB (Produto Interno Bruto)
nacional: 0,6%.

* Composição do PIB estadual:

-Atividade agropecuária: 15,3%.
-Atividade industrial: 30,6%.
- Prestação de serviços: 54,1%.
- PIB : 6.468 reais.
- Volume de exportação: 202,7 milhões de dólares.

* Principais produtos de exportação com seus respectivos
percentuais:

- Madeira: 83,6%.
- Café em grão: 8,7%.
- Granito: 3,2%.
- Carne congelada: 3,1%.

per capta
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24.

Este foi o título da Folha de S.Paulo (13/12/2008, p. B14) em
matéria sobre aAção do Ministério Público sobre a decisão do
Ibama de dar licença prévia para a instalação da usina de
Jirau sem exigir um novo estudo ambiental.

[...]

No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e o uso
de rios como o Madeira gera polêmicas pelos impactos
ambientais que provoca com os recursos hídricos (conforme
manchete acima). Isso se justifica porque:

A) o desvio das águas do rio irá inundar toda uma área
agricultável e afetará principalmente as nações indígenas
localizadas em ambas as margens do Madeira;

B) a futura usina hidrelétrica irá desativar a usina
termoelétrica rio Madeira, na cidade de Porto Velho, bem
como a usina termoelétrica Termonorte, instalada à leste
desta cidade;

C) com a instalação das futuras hidrelétricas (Jirau e Santo
Antonio), a pesca se tornará inviável, assim como as
próprias usinas, pois o Madeira é um rio de planície, logo
não oferece as vantagens dos rios que correm nos
planaltos;

D) devido à predominância dos rios do Estado que correm na
planície, a energia produzida e distribuída no Estado é
feita exclusivamente por termoelétricas;

E) a geração de eletricidade na usina projetada aproveitará
o potencial hidráulico do rio Madeira o que tornará o
Estado tanto gerador como exportador de energia
elétrica.

“Ministério Público processa presidente e diretor do
Ibama”

“Para os promotores, a usina de Jirau deveria passar por
um novo processo de licenciamento ambiental, com a
elaboração de mais estudos de impacto ambiental e
realização de audiências públicas para discussão do
empreendimento, até que o Ibama pudesse reunir elementos
para emitir uma nova licença prévia”.

Fonte: Folha de S.Paulo, 13/12/2008, p. B14.

25. Analise as informações do quadro “A composição
econômica e a participação nacional” no processo produtivo
que se referem ao estado de Rondônia (dados econômicos
mais recentes):

Com base no quadro anterior e nos seus conhecimentos,
pode-se afirmar que:

A) a participação do PIB do estado no PIB nacional, ou seja,
a soma, em valores monetários, de todos os bens e
serviços finais produzidos pelo Brasil num determinado
ano, é elevada;

B) a participação da atividade industrial (30,6%) na
composição do PIB estadual revela a agregação de valor
às cadeias produtivas regionais, como carne e leite, que
atendem tanto ao mercado interno como externo;

C) a atividade agropecuária no estado vem se expandindo
pelas áreas de floresta onde são plantados os cafezais;

D) no setor de serviços, no qual se concentra cerca de 30%
da população economicamente ativa, os salários são
elevados, o que resulta numa renda anual
bastante expressiva;

E) pelo avanço do desmatamento no estado, Rondônia
destaca-se como o maior exportador de madeira
certificada do mundo, daí o alto percentual dessa
atividade na pauta de exportação do país.

Disponível em: http://www.brasilescola.com/brasil/economia-rondonia.htm Acesso em:
06/01/2009 (Fonte adicional: http://www.seplan.ro.gov.br/noticias.asp?id=928&
tipo=Noticia)

per capita
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26.

( , livro-base milenar chinesa).

Procurando “dar atualidade ao mapa” (abaixo), Portugal e
Espanha ao “partilharem” o Novo Mundo entre ambas as
Coroas, celebraram o Tratado de Tordesilhas (1494).
Conforme o acordo, coube a Portugal as terras situadas a
leste daquela linha imaginária e à Espanha, as situadas além
dela. Até que, com a União Ibérica (1580 - 1640), os
bandeirantes chegaram às terras que hoje formam Rondônia.

“Nas palavras e atos do passado jaz oculto um tesouro
que o homem pode utilizar para fortalecer e elevar o seu
próprio caráter. O estudo do passado não deve se limitar a um
mero conhecimento da história, mas deve, através da
aplicação desse conhecimento, procurar dar atualidade ao
passado.” I Ching

Fonte:Oliveira, Ovídio Amélio, História Desenvolvimento e Colonização do Estado de
Rondônia, 6ª ed., 2007, p.15

–

.

A importância da região Amazônica tornava-se cada vez
maior, pois a facilidade de penetração no território, por meio
de seus rios, permitia a ligação com as colônias espanholas.
Era necessário, no entanto, evitar que a região ficasse aberta
aos estrangeiros.Assinale a alternativa correta:

A) o governo da União Ibérica (1621) criou o estado do
Maranhão e Grão-Pará para inibir a ação de estrangeiros;

B) o novo governo unificado criou, em 1621, o estado do
Grão-Pará para garantir a posse dessas terras;

C) para evitar a presença estrangeira na região, a União
Ibérica, em 1621, criou o estado do Maranhão;

D) como forma de repelir a presença estrangeira na região, o
novo governo criou, em 1621, o estado de Grão-Pará e
Amazonas;

E) com o objetivo de evitar a ação de piratas estrangeiros na
Amazônia, em 1621, o governo da União Ibérica criou os
estados doAmazonas e Maranhão.

27. Em meados do século XVIII, a seringueira, também
denominada de látex, entrou para o mundo da ciência como
produto vegetal mais cobiçado do planeta. Essa borracha era
infiltrada em tecidos, lãs e couros e os tornava impermeáveis.
Com a demanda crescente pelas fábricas nos EUA e Europa,
houve, no norte brasileiro, uma atração de mão-de-obra e a
penetração para o interior da floresta. Esse “boom” da riqueza
transformou Manaus de um povoamento indígena em uma
cidade de cerca de 50 mil habitantes (1880).
No entanto, com o contrabando, pelos ingleses, de sementes
de seringueira para a Malásia, Manaus tornara-se quase uma
cidade fantasma e a economia regional ficou arruinada. Neste
contexto, os primeiros exploradores que chegaram aos vales
dos rios Madeira e Mamoré, iniciando o 1º Ciclo da Borracha
em busca das seringueiras, pertenciam a três grupos básicos:

A) nativos e sulistas; os africanos e os portugueses;
B) bolivianos e escravos; os mulatos e os portugueses;
C) mamelucos e os nativos; os bolivianos e os nordestinos;
D) negros e nordestinos; os nativos e os bolivianos;
E) escravos e índios; os nordestinos e os bolivianos.

28. Ahistória política do atual estado de Rondônia vem sendo
desenhada desde o período em que ele fazia parte dos atuais
Estados do Amazonas e do Mato Grosso. Essa região, ao se
tornar Território Federal do Guaporé em 1943, deu um grande
salto para sua futura autonomia política. A emancipação
política do estado de Rondônia e a sua instalação em 1982,
ocorreu pela conjugação dos fatores:

A) extração da cassiterita promovendo o desenvolvimento
econômico e favorecendo o surgimento de indústrias;
desenvolvimento do turismo direcionado ao forte Príncipe
da Beira, além da abertura da RO-399, facilitando a
migração e a fixação do homem;

B) a construção da BR-364, possibilitando o grande fluxo
migratório; extração de cassiterita promovendo o
desenvolvimento econômico, além da luta obstinada de
um grupo político esclarecido junto ao Congresso
Nacional;

C) desenvolvimento do turismo na região, principalmente
direcionado ao forte Príncipe da Beira e à estrada de ferro
Madeira-Mamoré; os incansáveis pedidos e
argumentações de um grupo político esclarecido junto ao
Congresso Nacional;

D) construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré,
promovendo uma maior dinamização da economia da
região; exploração do ouro, dando condições para a
implantação das primeiras indústrias;

E) construção da BR-364, ligando Porto Velho a Cuiabá; a
extração do ouro, dando possibilidades à instalação das
primeiras indústrias, além do turismo em toda a região.
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30. Há mais de dois séculos a borracha nativa do Brasil
( ) tem sido importante fator econômico da
região amazônica. As variações entre a maior ou a menor
demanda está relacionada, infelizmente, a guerras. No
primeiro Ciclo, houve uma rentável exploração durante a
guerra franco-alemã, em 1872. A partir de 1912, ocorreu uma
grande desvalorização da borracha brasileira e,
consequentemente, gradativo abandono das áreas de sua
produção. O Segundo Ciclo da Borracha só teve início anos
mais tarde, em função de uma grande contenda bélica, já nos
meados do século XX. Nesse contexto, devemos considerar:

A) a eclosão da Guerra do Paraguai, que interferiu no
aspecto político mundial;

B) a Revolução Espanhola que alterou o panorama
econômico mundial;

C) a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que transformou
os aspectos sócio-econômico-político mundial;

D) a Guerra do Golfo, que mudou drasticamente os aspectos
sócio-políticos do mundo atual;

E) a eclosão da Guerra de Secessão (EUA), quando foi
afetada a economia norte-americana, atingindo também
a economia mundial.

Hevea brasiliense

32. Numa arquitetura de impressão, duas ou mais
impressoras idênticas podem estar conectadas a um servidor
de impressão e atuar como uma única impressora. Nesse
caso, quando um usuário imprime um documento, o trabalho
de impressão é enviado à primeira impressora disponível. A
essa arquitetura damos o nome de:

A) pool de impressão;
B) impressora postscript;
C) impressora matricial;
D) impressora de linha (LPR);
E) linguagem de controle de impressora (PCL).

33. O botão “Página Inicial” no Internet Explorer serve para:

A) abrir uma página em branco;
B) fechar todos os sites que estiverem abertos;
C) interromper a navegação em um site;
D) permitir voltar à página de abertura do site que está sendo

navegado;
E) abrir um site de busca.

29. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré não é
um fato que se restringe aos séculos XIX ou ao XX. Já no
século XVIII, Dom Francisco de Souza Coutinho se defrontou
com a necessidade de construir uma estrada para vencer a
parte não navegável do rio Madeira. Posteriormente, outros
pensaram também na necessidade de vencer o trecho
encachoeirado do mesmo rio. Essa situação só veio a ter
solução no século XX, com a construção da estrada de ferro
Madeira-Mamoré em 1907. Assinale a opção correta:

A) a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré
tornou-se possível pela eficácia da P.&T. Collins;

B) devido à eficiência da empresa Dorsay e Caldwel, a
construção da estrada de ferro foi efetivada;

C) a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré foi,
realmente possível, devido a ação da empresa Public
Works;

D) a responsabilidade pela construção da estrada de ferro
Madeira-Mamoré coube à May, Jekyll & Randolph;

E) só foi possível tornar o sonho da estrada de ferro uma
realidade após a Dorsay e a Public Works assumirem a
sua construção.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

31. Considere a seleção de endereços dos destinatários de
uma mensagem de correio eletrônico sendo criada no Outlook
Express. O campo “Para” foi preenchido com “Shirlei”, o
campo “Cc” com “Manoel” e o campo “Cco” com “Clara”.
Sobre o envio da mensagem, é correto afirmar que na cópia
da mensagem recebida:

A) Manoel não visualizará os nomes dos demais
destinatários;

B) Clara não visualizará os nomes dos demais destinatários;
C) Shirlei e Manoel não visualizarão Clara como uma

destinatária do e-mail;
D) Shirlei não visualizará os nomes dos demais

destinatários;
E) todos visualizarão os nomes dos demais destinatários.

34. A funcionalidade “Somente Leitura” do Word serve para
impedir que o arquivo seja:

A) salvo pelo usuário;
B) acessado por qualquer usuário;
C) editado através de um aplicativo que não pertença à

família MS-Office;
D) salvo automaticamente pelo Word;
E) copiado.

35. Sobre o aplicativo Word, é correto afirmar que:

A) uma das funções da opção “Inserir quebra” é quebrar as
palavras na mudança de linha, respeitando as regras de
separação silábica;

B) justificar o texto é ajustar o espaçamento vertical de modo
que o texto fique alinhado uniformemente ao centro;

C) função “Mesclar célula” serve para combinar duas ou
mais células de uma tabela na mesma linha ou coluna em
uma única célula;

D) para localizar uma palavra dentro de um documento
Word, deve-se utilizar a função “Ir para”;

E) a função “Ocultar linhas de grade” permite esconder
linhas do texto temporariamente.

36. Sobre o aplicativo Excel, a fórmula MEDIA(E2:E5) retorna
a média aritmética dos valores contidos nas:

A) colunas E2 e E5;
B) linhas E2 e E5;
C) colunas E2, E3, E4 e E5;
D) linhas E2, E3, E4 e E5;
E) colunas E3 e E4.
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38. Num documento Word, é possível fazer e exibir
alterações controladas e comentários, enquanto você
trabalha no documento. O aplicativo utiliza balões para exibir
exclusões, comentários, alterações de formatação e
conteúdo que tenha sido movido.

Afunção que serve para fazer esse controle é:

A) proteger documento;
B) controlar alterações;
C) gerenciar mudanças;
D) personalizar;
E) gerenciar comentários.

40. É fundamental que toda organização possua uma política
de segurança eficiente e eficaz. Das alternativas abaixo, NÃO
representa uma boa prática de uma política de segurança:

A) difundir a política de segurança na organização;
B) criar e divulgar políticas de acesso às informações da

empresa;
C) ser de fácil leitura e compreensão;
D) explicitar consequências das violações da própria

política;
E) incluir os detalhes técnicos dos mecanismos de

segurança no plano.

43. No que concerne aos contratos em geral é correto afirmar
que:

A) a proposta de contrato, feita sem prazo a pessoa
presente, deixa de ser obrigatória se não tiver sido
imediatamente aceita;

B) nos contratos onerosos, é vedado às partes diminuir ou
excluir a responsabilidade pela evicção;

C) o contrato preliminar dispensa os requisitos essenciais do
contrato a ser celebrado;

D) não produzirá qualquer efeito o contrato com pessoa a
declarar, se a pessoa nomeada era incapaz no momento
da nomeação;

E) a cláusula resolutiva dos contratos é expressa, quando
depende de interpelação judicial, ou tácita, quando opera
de pleno direito.

44. Sobre os contratos típicos e nominados, disciplinados no
Título VI do Código Civil Brasileiro, pode-se afirmar que:

A) o acordo das partes quanto ao preço e ao prazo de
entrega do bem, torna obrigatória e perfeita a compra e
venda pura;

B) no contrato de compra e venda é válida a fixação do preço
exclusivamente por apenas uma das partes, desde que
convencionado;

C) em homenagem ao princípio da obrigatoriedade dos
contratos, ainda que ocorra mudança na situação
econômica do mutuário, é vedado ao mutuante exigir
garantia da restituição;

D) o comodato sem prazo convencional deve durar, em
regra, o tempo necessário para o uso concedido;

E) os atos de alienar, transigir ou hipotecar independem de
procuração com poderes especiais e expressos,
bastando a celebração do contrato de mandato em
termos gerais.

41. A respeito do instituto da Prescrição, assinale a única
afirmação que está de acordo com o Código Civil em vigor.

A) a prescrição só pode ser interrompida duas vezes;
B) a interrupção produzida contra o principal devedor não

prejudica o fiador;
C) a prescrição não corre entre ascendentes, descendentes

e colaterais, enquanto durar a relação de parentesco;
D) a prescrição pode ser interrompida por qualquer

interessado;
E) a interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do

juiz, salvo se for incompetente, que ordenar a citação, se
o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual.

39. A ferramenta do painel de controle do Windows XP que
serve para alterar configurações de hardware, desempenho e
atualizações automáticas é a opção:

A) vídeo;
B) adicionar hardware;
C) opções de acessibilidade;
D) configuração de rede;
E) sistema.

37. Sobre o aplicativo Excel, o gráfico mais indicado para
demonstrar as comparações dentro de um único conjunto de
valores e para indicar como as partes contribuem para o total
é o gráfico de:

A) Colunas;
B) Barras;
C) Linhas;
D) Pizza;
E) Dispersão.

42. A respeito dos Negócios Jurídicos, de acordo com o
Código Civil em vigor, é correto afirmar que:

A) a validade da declaração de vontade, em regra, depende
de forma especial, salvo quando a lei expressamente a
dispensar;

B) os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-
se extensivamente;

C) a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor
haja feito a reserva mental de não querer o que
manifestou, salvo se dela o destinatário tinha
conhecimento;

D) a impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio
jurídico, se for relativa ou se cessar antes de realizada a
condição a que ele estiver subordinado;

E) as condições física ou juridicamente impossíveis, quando
suspensivas, não invalidam os negócios jurídicos que
lhes são subordinados.
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48.Arespeito dos Recursos, assinale a alternativa correta:

A) a decisão de indeferimento da petição inicial desafia o
recurso de agravo de instrumento;

B) a decisão liminar, proferida pelo Relator do agravo, que
atribui efeito suspensivo ao recurso, somente é passível
de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo
se o próprio Relator a reconsiderar;

C) cabem embargos infringentes de acórdão não-unânime
que houver julgado improcedente a ação rescisória;

D) entende-se por efeito reflexivo dos recursos aquele que
permite que o Tribunal reveja, independentemente de
provocação, toda a matéria já discutida no juízo de
primeiro grau;

E) o recurso de Apelação será recebido somente no efeito
devolutivo das decisões que julgarem improcedente o
pedido de instituição de arbitragem.

45. No que se refere ao Direito das Obrigações, é correto
afirmar que:

A) na assunção de dívida, o novo devedor pode opor ao
credor as exceções pessoais que competiam ao devedor
primitivo;

B) a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao
devedor, senão quando a este notificada;

C) somente o credor poderá pagar a dívida a fim de se
exonerar da obrigação;

D) o credor é obrigado a receber prestação diversa da que
lhe é devida, desde que mais valiosa;

E) é lícito às partes, em qualquer hipótese, convencionar o
pagamento da obrigação em moeda estrangeira.

49. A respeito do instituto da Tutela Antecipada, é correto
afirmar que:

A) atualmente, confunde-se com a medida cautelar, não
havendo qualquer distinção entre ambas quanto à função
desempenhada no processo;

B) a sua concessão não autoriza a efetivação imediata do
provimento, através de cumprimento provisório da
decisão;

C) se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida
cautelar em caráter incidental do processo ajuizado;

D) pode ser concedida de ofício pelo juiz, bastando que, para
tanto, haja prova inequívoca da verossimilhança da
alegação;

E) mesmo na hipótese de evidente abuso de direito de
defesa por parte do réu, deve estar presente o requisito
do para a concessão da medida.pericullum in mora

46. No que se refere à Extinção do Processo, assinale a única
alternativa que está de acordo com o Código de Processo
Civil brasileiro.

A) no caso de morte ou perda da capacidade processual de
qualquer das partes, ou de seu representante legal, o juiz
extinguirá o processo sem resolução do mérito;

B) se o autor der causa, por duas vezes, à extinção do
processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias, não poderá intentar nova ação contra o réu com o
mesmo objeto;

C) distribuir-se-ão, por dependência, as causas de qualquer
natureza quando, tendo sido extinto o processo sem
julgamento do mérito, for reiterado o pedido, ainda que
em litisconsórcio com outros autores;

D) nos casos de paralisação do processo, por negligência
das partes, durante mais de 1 (um) ano, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos, declarando a extinção do
processo, independentemente de intimação das partes;

E) o reconhecimento da prescrição pelo juiz, o qual pode ser
feito de ofício, leva à extinção do processo sem a
resolução do mérito.

47. A respeito do Procedimento Ordinário, é correto afirmar
que:

A) o pedido deve ser certo e determinado em toda e qualquer
hipótese, sob pena de extinção do processo;

B) quando a obrigação consistir em prestações periódicas,
considerar-se-ão elas incluídas no pedido, desde que
haja declaração expressa do autor nesse sentido;

C) é permitida a cumulação de pedidos, no mesmo
processo, contra o mesmo réu, bastando que entre eles
haja simples conexão;

D) com a decisão declaratória de saneamento do processo,
ocorre a estabilização da demanda, não podendo mais o
autor alterar o pedido e a causa de pedir, nem com a
anuência do réu;

E) a desistência da ação, ou a existência de qualquer causa
que a extinga, obsta o prosseguimento da reconvenção.

50. No que se refere às modificações quanto ao Processo de
Execução no Código de Processo Civil brasileiro, assinale a
afirmativa correta.

A) quando na sentença houver uma parte líquida e outra
ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a
execução daquela e, em autos apartados, a liquidação
desta;

B) é título executivo judicial a sentença homologatória de
conciliação ou de transação, desde que inclua matéria
posta em juízo;

C) caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia
certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de
15 (quinze) dias, o montante da condenação será
acrescido de 15% (quinze por cento);

D) a impugnação ao cumprimento da sentença terá, em
regra, efeito suspensivo, podendo o juiz afastá-lo se
assim entender;

E) não sendo requerido o cumprimento da sentença no
prazo de 1 (um) mês, o juiz mandará arquivar os autos,
sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.



54. No que se refere ao Poder Executivo, assinale a
alternativa correta.

A) compete privativamente ao Presidente da República
dispor, mediante decreto, sobre a organização e o
funcionamento da administração federal, estadual e
municipal;

B) a eleição do Presidente da República não importará a do
Vice-Presidente com ele registrado;

C) são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentem contra a Constituição Federal e
também contra a probidade na administração;

D) o Presidente da República será submetido a julgamento
perante o Senado Federal nas infrações penais comuns e
nos crimes de responsabilidade;

E) o Presidente da República, na vigência de seu mandato,
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.

55. São órgãos do Poder Judiciário:

A) o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais e Juízes
Eleitorais e o Tribunal de Contas da União;

B) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público;

C) os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes do
Trabalho e o Conselho Nacional do Ministério Público;

D) o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais
Federais e Juízes Federais e o Conselho Nacional de
Justiça;

E) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça e o Tribunal de Contas da União.

56. Acerca da distribuição de competências legislativas,
prevista na Constituição de 1988, é correto afirmar.

A) A competência da União para legislar sobre normas
gerais exclui a competência suplementar dos Estados;

B) Ainda que inexista lei federal sobre normas gerais, não
podem os Estados exercer a competência legislativa
plena;

C) A superveniência de lei federal sobre normas
gerais revoga todo o conteúdo da lei estadual;

D) Uma lei complementar pode autorizar os Estados a
legislar sobre questões específicas relativas a matérias
da competência privativa da União;

E) No âmbito da legislação concorrente, a União tem
competência legislativa plena, excluindo a competência
suplementar dos Estados.

57. A respeito do Processo Legislativo, marque a alternativa
correta.

A) a Constituição Federal poderá ser emendada mediante
proposta de um quarto, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

B) pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir o voto direto;

C) as medidas provisórias sempre terão a sua votação
iniciada no Senado Federal;

D) prorrogar-se-á por uma única vez, por igual período, a
vigência de medida provisória que, no prazo de 10 (dez)
dias, contados de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional;

E) a matéria constante de proposta de emenda
constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

51. A respeito dos Procedimentos Especiais previstos no
Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta.

A) somente o devedor principal é legitimado para a
propositura da ação de consignação em pagamento;

B) na ação de depósito, o réu, uma vez citado, terá o prazo
de 30 (trinta) dias para entregar a coisa, depositá-la em
juízo, consignar o equivalente em dinheiro ou contestar o
pedido;

C) nas ações possessórias, o autor pode cumular ao pedido
possessório o pedido de condenação em perdas e danos;

D) nas ações possessórias, ao réu é lícito alegar o domínio
da coisa como matéria de defesa, a fim de ser mantido na
posse do bem;

E) o inventário extrajudicial poderá ser feito sempre que as
partes forem concordes, ainda que haja testamento
deixado pelo ou presença de interessado
incapaz.

de cujus

52. No que se refere ao Poder Legislativo, assinale a
alternativa INCORRETA:

A) as imunidades parlamentares são prerrogativas
inerentes à função parlamentar e dividem-se em
imunidade material e imunidade formal;

B) desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável;

C) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes
do povo, eleitos pelo sistema proporcional, enquanto que
o Senado Federal é composto pelos representantes dos
Estados e do Distrito Federal;

D) as comissões parlamentares de inquérito terão poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais,
inclusive podendo determinar a expedição de mandados
de prisão e de busca e apreensão em domicílio;

E) compete privativamente ao Senado Federal suspender a
execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.

53. Em sede de Mandado de Segurança, analise as
afirmativas a seguir.

I. Após notificada judicialmente, a autoridade coatora deve
prestar informações no prazo de 20 dias.

II. Os representantes ou administradores das entidades
autárquicas podem ser sujeitos passivos do mandado
de segurança.

III. A sentença que conceder o mandado se sujeita ao duplo
grau de jurisdição e não pode ser executada antes do
trânsito em julgado.

IV. É cabível apelação para atacar decisão do Presidente do
Tribunal que determina a suspensão da execução da
sentença.

V. A perda do prazo para a propositura do mandado de
segurança não impede a propositura de ação de natureza
diversa.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são) somente:

A) I e IV;
B) II e V;
C) III e V;
D) III e IV;
E) II.
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62. A respeito dos Princípios Administrativos, assinale a
alternativa correta.

A) em nome do princípio da continuidade dos serviços
públicos, em nenhuma hipótese pode o particular
contratado opor à Administração Pública a exceção do
contrato não cumprido, sob pena de violar a vedação
legal à paralisação da prestação dos serviços;

B) o princípio da moralidade, apesar de não estar expresso
na Constituição nem em legislação infraconstitucional,
rege a atividade administrativa, impondo que o
Administrador Público respeite os preceitos éticos que
devem estar presentes em sua conduta;

C) o princípio da legalidade que rege a Administração
Pública permite ao Administrador fazer tudo aquilo que
não é vedado pela Lei;

D) o princípio da autotutela significa que a Administração
pode anular os seus próprios atos quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência e oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial;

E) o princípio da proporcionalidade, apesar de amplamente
reconhecido pela doutrina e jurisprudência, não autoriza
o controle judicial de atos, decisões e condutas de
agentes públicos que ultrapassem os limites adequados.

63. No que se refere aos Atos Administrativos, é correto
afirmar que:

A) o ato administrativo, apesar de emanado de agentes
integrantes da estrutura do Estado, não goza de
presunção de legitimidade;

B) o ato administrativo tem como característica a
autoexecutoriedade, podendo ser imediatamente
executado pela Administração Pública, sem a
intervenção do Poder Judiciário, não havendo exceções a
essa prerrogativa;

C) de acordo com a Lei nº 9.784, de 29/1/1999, reguladora
do processo administrativo na esfera federal, os atos que
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração, em decisão na
qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros;

D) a diferença entre os atos administrativos vinculados e os
discricionários reside no elemento competência, a qual,
nos atos discricionários, pode ser objeto de delegação;

E) a teoria dos Motivos Determinantes exige que, tanto em
atos vinculados como em atos discricionários, a
motivação do Administrador Público esteja expressa na
edição do ato.

61. São atribuições constitucionais do Poder Público na
proteção do meio ambiente, EXCETO:

A) fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético;

B) controlar a comercialização de substâncias que
comportem risco para o meio ambiente;

C) promover a retirada da população indígena dos espaços
territoriais que tradicionalmente ocupem, como medida
de fomento às atividades da iniciativa privada;

D) exigir estudo prévio de impacto ambiental para instalação
de obra ou atividade que ofereça risco ao meio ambiente;

E) definir, através de lei federal, a localização de usinas que
operem com reator nuclear.

58. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

A) desapropriação;
B) proteção do meio ambiente;
C) atividades nucleares;
D) comércio interestadual;
E) águas, energia e telecomunicações.

59. No que se refere ao Controle de Constitucionalidade,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) a reserva de plenário, prevista pelo Artigo 97 da
Constituição Federal, determina que somente pelo voto
da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros
de seu órgão especial poderão os Tribunais declarar a
constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público;

B) o controle de constitucionalidade difuso pode ser
exercido por qualquer juiz e também é chamado de
controle pela via de exceção ou defesa;

C) quanto ao momento em que é exercido, o controle de
constitucionalidade pode ser prévio ou preventivo ou,
ainda, posterior ou repressivo;

D) o Chefe do Executivo pode exercer o controle de
constitucionalidade prévio ou preventivo, através do veto
jurídico, caso entenda ser inconstitucional o projeto de lei
a ele submetido;

E) o Poder Legislativo pode exercer o controle de
constitucionalidade prévio ou preventivo através de suas
Comissões de Constituição e Justiça, se o projeto de lei
contiver algum vício a ensejar a inconstitucionalidade.

60. Conforme o Capítulo VI da Constituição Federal, que trata
sobre o meio ambiente, é correto afirmar que:

A) desde que precedida de autorização legal, as devolutas
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais
poderão ser alienadas;

B) incumbe aquele que explorar recursos minerais recuperar
o meio ambiente degradado;

C) a prática de condutas lesivas ao meio ambiente sujeita os
infratores a sanções penais e administrativas, que se
aplicadas, dispensam a exigência de reparar o dano;

D) são considerados patrimônio nacional a Floresta
Amazônica, a Zona Costeira e oArquipélago de Fernando
de Noronha;

E) as áreas definidas como patrimônio nacional somente
poderão ser utilizadas em caráter excepcional, através de
autorização proveniente do Poder Executivo.
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67. Quanto aos Poderes Administrativos, é correto afirmar
que:

A) considera-se exercício do poder de polícia a intervenção
da autoridade administrativa nas atividades individuais,
capazes de colocar em risco interesses gerais;

B) o fundamento do poder de polícia consiste na
manutenção estrutural de poder da Administração
Pública;

C) baseado em juízo de conveniência e oportunidade, o
poder discricionário é ilimitado, não se submetendo a
qualquer espécie de controle judicial;

D) o exercício do poder de polícia depende sempre de
autorização legislativa;

E) por se fundar no princípio da supremacia do interesse
público, a sanção decorrente do exercício do poder de
polícia inobserva o devido processo legal.

68. Com relação aos bens públicos, é INCORRETO afirmar
que:

A) consideram-se públicos os bens pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público interno, e particulares
todos os demais;

B) o uso especial de bens públicos se sujeita a
consentimento estatal, podendo ser gratuito ou sujeito à
retribuição;

C) são espécies de bens públicos, dentre outros, as terras
devolutas, os terrenos acrescidos e a faixa de fronteira;

D) é possível a doação de bens públicos ao particular, em
caráter excepcional;

E) as concessões de terras devolutas situadas na faixa de
fronteira, feitas pelos Estados, sempre transferem o
domínio da propriedade ao particular.

65. Com o objetivo de garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, o procedimento de licitação visa
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
podendo ser afirmado sobre o tema que:

I. A inviabilidade de competição torna inexigível o
procedimento licitatório.

II. Haverá a revogação da licitação sempre que ocorrer vício
de legalidade.

III. São consideradas modalidades de licitação, dentre
outras, o concurso e o leilão.

IV. Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser
adotada a licitação na modalidade pregão, que tem como
característica principal a celeridade procedimental.

V. Concorrência e concurso são modalidades de licitação
adequadas a contratações de grande vulto.

As afirmativas corretas são somente:

A) I, II e V;
B) II, III e IV;
C) I, III e IV;
D) I, III, e V;
E) II, III e V.

66. Sobre os contratos administrativos é correto afirmar que:

A) os contratos administrativos sofrem incidência das regras
de direito público e privado, não havendo entre elas
qualquer hierarquia ou prevalência;

B) não poderá ser exigido do contratado qualquer garantia
nas contratações de obras, serviços ou compras com a
Administração;

C) em razão do princípio da supremacia do interesse
público, ainda que ocorram fatos imprevisíveis, é vedada
a alteração dos contratos administrativos;

D) o não cumprimento de cláusulas contratuais, prazos ou
projetos pelo contratado são considerados motivos que
justificam a rescisão do contrato administrativo;

E) a impossibilidade de participar de licitações ou contratar
com a Administração se constitui uma das sanções
aplicáveis ao contratante inadimplente, podendo ser
aplicada independentemente de contraditório.
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69. A supremacia do interesse público e a função social da
propriedade constituem os fundamentos da intervenção do
Estado na propriedade, podendo sobre o tema ser afirmado
que:

I. A requisição é a modalidade de intervenção estatal
através da qual o Estado se utiliza do bem particular por
tempo indeterminado.

II. Limitações administrativas são determinações de caráter
geral, que visam condicionar a propriedade particular ao
atendimento da função social.

III. São pressupostos da desapropriação a utilidade pública,
a necessidade pública ou o interesse social.

IV. Os bens da administração indireta, como bens públicos
que são, jamais poderão ser objeto de desapropriação.

V. Deve ser sempre em dinheiro o pagamento da
indenização da desapropriação rural para fins de reforma
agrária.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) seguinte(s) afirmativa(s):

A) I e IV
B) I e III
C) II e III
D) II e IV
E) V.

64. Quanto à Intervenção do Estado naAtividade Econômica,
é INCORRETO afirmar que:

A) incumbe tão-somente ao Poder Público, de forma direta,
a prestação de serviços públicos, não sendo admitida
pela Constituição a sua outorga ou delegação a
particulares;

B) as empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos
às do setor privado;

C) a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência
e ao aumento arbitrário dos lucros;

D) ressalvados os casos previstos na Constituição Federal,
a exploração de atividade direta de atividade econômica
pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos de segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo;

E) constituem monopólio da União, dentre outros, a
pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural, a
refinação do petróleo nacional ou estrangeiro e a
importação e exportação dos produtos e derivados
básicos resultantes das atividades mencionadas.



72. No que se refere ao Contrato de Trabalho, assinale a
alternativa correta.

A) em regra, é lícita a modificação unilateral de todo o
contrato de trabalho pelo empregador, tratando-se de
prerrogativa decorrente do seu poder de direção;

B) é lícita a modificação do contrato de trabalho por mútuo
consentimento, ainda que traga prejuízos para o
trabalhador;

C) o obreiro jamais pode ser transferido de seu domicílio por
determinação do empregador, ainda que no contrato de
trabalho haja a cláusula expressa de transferência e que
seja comprovada a real necessidade de serviço;

D) o obreiro não pode se opor a certas modificações que lhe
causem prejuízos ou que sejam ilegais, sendo vedado o
que se chama de por parte do empregado;

E) o empregador poderá fazer, unilateralmente, ou em
certos casos especiais, pequenas modificações no
contrato de trabalho, que não venham a alterar
significativamente o pacto laboral, nem importem prejuízo
ao operário.

ius resistentiae

73. De acordo com as normas da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, assinale a alternativa INCORRETA.

A) considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços;

B) não se equiparam ao empregador, para os efeitos da
relação de emprego, os profissionais liberais que
admitirem trabalhadores como empregados;

C) não se distingue entre o trabalho realizado no
estabelecimento do empregador e o executado no
domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada
a relação de emprego;

D) qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não
afetará os direitos adquiridos por seus empregados;

E) o direito de ação quanto a créditos resultantes da relação
de trabalho prescreve em 2 (dois) anos, após a extinção
do contrato de trabalho, para o trabalhador rural.

70. Acerca daAdministração Indireta é correto afirmar que:

A) a Administração Indireta é formada pelo conjunto de
pessoas administrativas, desvinculadas da respectiva
Administração direta, criadas para desempenhar
atividades de forma centralizada;

B) ao contrário da Administração Direta, que é formada por
pessoas jurídicas ou entidades, a Administração Indireta
compõe-se de órgãos internos;

C) as autarquias são integrantes da Administração Indireta,
criadas por lei, para desenvolver atividades típicas de
Estado;

D) as agências executivas e reguladoras, criadas a partir do
processo de modernização do Estado, possuem natureza
jurídica de empresa pública em regime especial;

E) os consórcios públicos, criados para a realização de
objetivos de interesse comum, não possuem
personalidade jurídica própria, constituindo parte
integrante daAdministração Direta.

71. O controle das atividades administrativas é considerado
um dos princípios fundamentais da Administração Pública,
sendo correto afirmar que:

A) são denominados recursos hierárquicos impróprios
aqueles em que o recorrente dirige seu pedido revisional
à própria autoridade administrativa responsável pela
edição do ato que se quer impugnar;

B) os recursos administrativos possuem somente efeito
devolutivo, em razão da presunção de legitimidade dos
atos administrativos;

C) a formação da coisa julgada administrativa impede o
reexame da decisão pelo Poder Judiciário, mas não pela
própriaAdministração;

D) ao contrário dos processos judiciais, os processos
administrativos não se sujeitam à observância do
princípio do contraditório;

E) sindicância é meio de apuração de irregularidades no
serviço público, que pode resultar na aplicação da
penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias
do servidor público.

74. Com relação ao Processo Judiciário do Trabalho é correto
afirmar que:

A) nos casos omissos, o direito processual comum não
poderá ser fonte subsidiária do direito processual do
trabalho;

B) os dissídios individuais ou coletivos submetidos à
apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos
à conciliação;

C) não é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao
processo depois de encerrado o Juízo conciliatório;

D) no processo do trabalho não há nulidade absoluta a ser
declarada de ofício pelo Juiz, sempre devendo ser
suscitada pelas partes;

E) a reclamação, na Justiça do Trabalho, deverá ser sempre
feita na forma verbal.
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75. No que se refere aos Recursos do Processo do Trabalho,
é correto afirmar que:

A) o recurso de revista é espécie recursal dotada de efeito
meramente devolutivo;

B) não é admitido, no processo do trabalho, o recurso de
embargos de declaração;

C) em regra, os recursos no processo do trabalho serão
recebidos no efeito devolutivo e suspensivo, conhecido
como duplo efeito;

D) cabe Recurso Ordinário para a instância superior das
decisões interlocutórias das Varas e Juízos, no prazo de
15 (quinze) dias;

E) das decisões no processo do trabalho são admissíveis
tão-somente o recurso ordinário e o recurso de revista.

76. A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do
Estado de Rondônia - IDARON é:

A) empresa pública, com personalidade jurídica de direito
público;

B) empresa pública, com personalidade jurídica de direito
privado;

C) autarquia, com personalidade jurídica de direito público;
D) autarquia, com personalidade jurídica de direito privado;
E) sociedade de economia mista.



79. Incumbe à Assessoria Jurídica da Agência de Defesa
SanitáriaAgrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON,
dentre outras atividades:

A) normatizar a execução das atividades relativas à defesa
sanitária animal e vegetal;

B) elaborar o controle operacional da proposta
orçamentária, do plano anual e plurianual;

C) presidir as Comissões de Sindicância e de Processos
Disciplinares, ou indicar servidores para presidi-las;

D) controlar as atividades de administração, financeira e
contábil, e prestar contas ao Tribunal de Contas;

E) supervisionar as atividades inerentes à vigilância e
fiscalização de produtos e subprodutos de origem
animal.
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80. A Lei Estadual nº 887, que dispõe sobre a defesa
sanitária vegetal no estado de Rondônia, prevê algumas das
seguintes sanções, EXCETO:

A) advertência, para qualquer infração;
B) apreensão de vegetais e produtos vegetais;
C) prisão temporária pelo prazo de até 30 dias;
D) interdição de propriedades para a saída de vegetais;
E) destruição de restos culturais.

78. De acordo com a Lei Estadual nº 7.802, de 11 de julho de
1989, assinale a alternativa correta.

A) é permitido o registro de agrotóxicos, seus componentes
e afins, ainda que não haja no Brasil, métodos para a
desativação de seus componentes;

B) os partidos políticos, com representação no Congresso
Nacional, possuem legitimidade para requerer o
cancelamento do registro de agrotóxicos;

C) os agrotóxicos e afins podem ser comercializados no
Território Nacional sem rótulos, bastando a indicação, em
bula anexa, do nome do produto e de seu fabricante;

D) cabe ao Município legislar privativamente sobre o uso e
armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e
afins;

E) a venda de agrotóxicos é livre em todo o Território
Nacional, dispensando a utilização de receituário próprio
ou quaisquer formalidades.

77. São atribuições da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON,
conforme o Decreto Estadual nº 8.866, de 1999, EXCETO:

A) executar as medidas recomendadas à utilização racional,
à proteção e conservação da flora, fauna, solo e água;

B) exercer a fiscalização, em quaisquer hipóteses, da
comercialização de agrotóxicos, independentemente de
delegação;

C) executar as atividades relativas à fiscalização de
produtos vegetais, os seus subprodutos e resíduos de
valor econômico;

D) celebrar convênios com entidades públicas e privadas
nacionais ou estrangeiras;

E) expedir Certificado de Inspeção Estadual.


