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Instruções
LEIA COM ATENÇÃO
1.

Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 1 a 18, é constituído de:
 uma Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim
distribuídas:
01 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 50

–
–
–
–

Língua Portuguesa
Informática Básica
Matemática
Conhecimentos Específicos

 uma Prova Discursiva constituída de uma Redação sobre um tema do conhecimento específico.
2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas das questões objetivas devem ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta não porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção.
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa
escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C
D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver
marcação.
4. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 18 deste Caderno, mas o texto definitivo deverá
ser transcrito na Folha de Redação. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA DE REDAÇÃO por erro do candidato.
7. A duração das Provas é 5 (cinco) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS
da Prova Objetiva e da FOLHA DE REDAÇÃO da Prova Discursiva.
8. Somente após decorridas 2:30 h (duas horas e trinta minutos) do início da prova, o candidato poderá retirar-se da sala
de provas. O candidato que insistir em sair da sala de provas antes de decorrido esse tempo deverá assinar Termo de
Ocorrência declarando sua desistência do concurso.
9. Antes de se retirar da sala de provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este Caderno de Provas, o
CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO. Este Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato
somente na última meia hora de prova.

PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia a peça publicitária a seguir e responda às questões 01 e 02.

(CIRCUITOMATOGROSSO, 08 a 14/12/2011.)

Questão 01
Sobre a propaganda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Como é uma propaganda de produto, a parte não verbal ganha maior espaço e significação.
) A peça publicitária enfoca o uso de drogas ilícitas pelos jovens e a necessidade de a família se
despersonificar em prol do doente.
) Os membros da família são retratados com o rosto da dependente química a reforçar a frase A família
vive o problema com quem usa.
) A junção da linguagem verbal e da não verbal forma um texto coerente e coeso.

Assinale a sequência correta.
[A] V, F, F, V
[B] F, F, V, V
[C] F, V, V, F
[D] V, V, F, F
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Questão 02
Sobre os recursos linguístico-textuais usados na parte verbal do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] A caracterização da dependência é feita pelo uso de quatro adjetivos, o que busca intensificar a gravidade
da doença.
[B] O termo tratamento é caracterizado pelos adjetivos intensivo e rigoroso, fato desnecessário, pois são ideias
sinônimas.
[C] O conector Mas introduz ideia de oposição em relação ao fato de a dependência ser uma doença terrível,
fatal.
[D] O trecho através de um tratamento pode, sem prejuízo de sentido, ser substituído pelo trecho por meio de
um tratamento.
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o artigo abaixo e responda às questões de 03 a 06.

Os males do Brasil
1

5

10

15

20

25

30

Muitas cidades deste vasto Brasil dispõem daqueles semáforos com botões que, apertados pelos
pedestres, prometem lhes proporcionar a vez de atravessar a rua. O nome científico do equipamento é
“botoeira”, segundo se lê nos textos dos órgãos de trânsito. Há pessoas que não acreditam neles. Seriam
tão eficazes quanto uma caixa de papelão pespegada no mesmo local. Há razões para isso. Não poucas
vezes aperta-se o botão e nada. Os mais afoitos então o apertam e reapertam, seguidamente, como se
quisessem despertar o duende lá dentro que fará o mecanismo funcionar. Também ocorre de o pedestre
aproximar o dedo e não encontrar o botão. Por desgaste ou vandalismo foi tirado de onde deveria estar, e
o que resta é um buraco, qual desgraçado olho vazado. Em São Paulo, há vários nessa situação. Quando
serão consertados? É melhor esquecer. A cultura do conserto e da manutenção é alheia ao modo de ser
brasileiro.
Continuemos nosso passeio pela rua. O que é verdade para as botoeiras será também para as
calçadas. Aos buracos, afundamentos, calombos, corrosões e outras irregularidades que vierem a se
instalar estará desde logo assegurada uma longa vida. Há buracos que chegam a comemorar dois, três,
cinco anos de existência. A eles se junta o festival de diferentes calçamentos a que muitas vezes se está
sujeito no mesmo quarteirão; ao piso de cimento sucede o de pedrinhas, ao qual sucede o de ladrilhos,
numa série de estorvos à caminhada à qual se soma a barafunda estética. O incômodo não é apenas para
o deficiente, os idosos ou as mães que empurram carrinhos de bebê. É também para quem possui as duas
pernas e está no pleno gozo delas. Em muitas cidades, talvez a maioria, a responsabilidade pela
manutenção da calçada é do morador. Sim, mas cabe à prefeitura fiscalizar. Quando virá a fiscalização?
É melhor esquecer. A fiscalização, irmã da manutenção, também é estranha ao modo de ser brasileiro.
[...]
Estamos a poucos dias das eleições municipais. Os singelos exemplos colhidos neste passeio
pelas ruas estendem-se às grandes coisas. Tal qual nas pobres botoeiras sem botão ou nos buracos
miseravelmente mal tapados, também nas pontes e viadutos, nos hospitais e nas escolas, a falta de
fiscalização e a falta de manutenção os males do Brasil são. Daí que o colunista tenha uma sugestão a
fazer ao eleitor. Escolha o candidato que se comprometa a não realizar nenhuma obra nova – nenhuma!
−, mas a manter e fiscalizar as já existentes. Haverá tal candidato? Político gosta de inaugurar. Nada os
entedia mais que ter de fazer a coisa funcionar, depois. Mesmo porque isso pode ser deixado ao sucessor,
que por sua vez estará empenhado em inaugurar algo novo, e não em manter o que foi inaugurado pelo
antecessor. Não custa tentar, porém. Esforce-se o leitor, procure. Quem sabe exista algum diferente, aí na
sua cidade.
(POMPEU DE TOLEDO, R. Revista Veja, 03/10/2012.)

Questão 03
Com base na leitura do texto, pode-se inferir que o modo de ser brasileiro
[A] deixa sempre para os políticos arrumarem as vias públicas.
[B] considera que o que é público pode ser arruinado.
[C] gosta de inaugurar obras sem mesmo terminá-las.
[D] não é afeito a cuidar do que é considerado público.
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Questão 04
Segundo o articulista, os municípios brasileiros precisam de prefeitos que
[A] se preocupem com os problemas da cidade e procurem resolvê-los mesmo que tenham surgido em gestão
anterior.
[B] tenham como prioridade realizar novas obras de visibilidade para sua gestão.
[C] veem a fiscalização e a manutenção de obras como aspectos residuais para uma cidade próspera.
[D] sejam comprometidos com programas de obras anunciados na campanha eleitoral.

Questão 05
Na tessitura do texto, o articulista utiliza ideias com sentido de comparação. Assinale o trecho que NÃO
apresenta tal sentido.
[A] Seriam tão eficazes quanto uma caixa de papelão pespegada no mesmo local.
[B] Por desgaste ou vandalismo foi tirado de onde deveria estar, e o que resta é um buraco, qual desgraçado
olho vazado.
[C] A eles se junta o festival de diferentes calçamentos a que muitas vezes se está sujeito no mesmo quarteirão
[D] Tal qual nas pobres botoeiras sem botão ou nos buracos miseravelmente mal tapados, também nas pontes
e viadutos, nos hospitais e nas escolas, a falta de fiscalização e a falta de manutenção os males do Brasil
são.

Questão 06
A eles se junta o festival de diferentes calçamentos a que muitas vezes se está sujeito no mesmo quarteirão; ao
piso de cimento sucede o de pedrinhas, ao qual sucede o de ladrilhos, numa série de estorvos à caminhada à
qual se soma a barafunda estética.
Esse trecho exemplifica a escrita padrão do articulista, principalmente em relação ao uso de regência. Sobre o
uso de regências verbal e nominal nesse trecho, analise as afirmativas.
I - A regência do adjetivo sujeito justifica a preposição na expressão a que.
II - O uso de preposição em à caminhada e à qual deve-se à regência do verbo somar.
III - Os verbos juntar e suceder exigem a mesma regência, razão das expressões A eles, ao piso e ao qual
apresentarem a mesma preposição.
Está correto o que se afirma em
[A] II, apenas.
[B] III, apenas.
[C] I e III, apenas.
[D] I, II e III.

Questão 07
O uso adequado de conectores em um texto possibilita a relação coerente entre as ideias. Considere os
enunciados:
- O funcionário tomou chuva pelo caminho.
- O funcionário ficou com a roupa molhada o dia inteiro.
- A competência do funcionário é reconhecida.
Reescrevendo os enunciados em um único, qual apresenta uma relação coerente de adição?
[A] O funcionário, cuja competência é reconhecida, além de tomar chuva pelo caminho, ficou com a roupa
molhada o dia inteiro.
[B] Como tomou chuva pelo caminho, o funcionário competente ficou com a roupa molhada o dia inteiro.
[C] O funcionário ficou com a roupa molhada o dia inteiro uma vez que tomou chuva pelo caminho, mas é
reconhecido pela sua competência.
[D] O funcionário, apesar de competente, ficou com a roupa molhada o dia inteiro por ter tomado chuva pelo
caminho.
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Questão 08
A partir de 2012, entrou em vigência, no Brasil, o novo Acordo Ortográfico assinado pelos países de língua
portuguesa. Assinale a afirmativa que apresenta palavra ou expressão cuja escrita NÃO obedece ao Acordo.
[A] No Brasil, a exclusão multissecular ao trabalho não se dá somente pelo emprego, mas é fruto do excesso de
pessoas não qualificadas e de baixa produtividade.
[B] As testemunhas arroladas não veem prejuízo no ato ilícito praticado pelos ex-empregadores, confirmando
ser uma práxis corrente na empresa.
[C] A intervenção do Estado na economia seria contribuir com políticas macroeconômicas que evitem a
inflação e o desemprego.
[D] A penhora on-line representa um martírio judicial para os devedores superresistentes que viram suas contas
bancárias bloqueadas.

Questão 09
O uso de elementos de ligação inadequados em um texto provoca um efeito de incoerência. Assinale a
afirmativa que NÃO apresenta esse problema textual.
[A] Os concorrentes acordaram às 6 horas, uma vez que foram dormir às 4 horas, e pouco descansaram.
[B] No Brasil, não se incentiva a prática de esportes e os atletas, mal preparados, podem, quando muito,
almejar competir em jogos nacionais.
[C] Faleceu o General Batista Lago, acometido pela pertinaz doença de hoje, ainda que será enterrado logo
mais à tarde quando sair da funerária.
[D] O livro recomendado no cursinho, embora fosse o melhor para os estudos necessários, está com a tiragem
esgotada.

Questão 10
De acordo com levantamento realizado pelo CDL, os brasileiros já aprenderam a lidar com o 13º salário,
_____________ 60% são destinados ao pagamento de dívidas.
Assinale o pronome que preenche corretamente a lacuna.
[A] com o qual
[B] entre os quais
[C] do qual
[D] cujos

INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 11
Em relação aos softwares nocivos, escritos para comprometer a segurança dos computadores e sistemas, o
__________ é um programa autorreplicante completo, que não necessita de um programa hospedeiro para se
propagar. O tipo de programa que preenche corretamente a lacuna é:
[A] worm
[B] vírus
[C] trojan
[D] exploit

Questão 12
Em relação ao software Excel 2003, é correto afirmar:
[A] A quantidade máxima de linhas é limitada a 99.999 e a quantidade de colunas limitada até o uso das letras
ZZ.
[B] As colunas são referenciadas por números e as linhas, por letras.
[C] O comando Colar Especial não permite colar gráficos.
[D] As linhas são referenciadas por números e as colunas, por letras.
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Questão 13
Sobre o Menu Suspenso de Controle das janelas no Windows 7, é INCORRETO afirmar:
[A] O menu fica no canto superior esquerdo na barra de títulos dos aplicativos, representado por um pequeno
ícone, no caso do Word na versão 2003, é a letra W.
[B] Ao clicar no menu, são disponibilizadas as opções “Restaurar”, “Mover”, “Dimensionar”, “Minimizar” e
“Fechar Janela”.
[C] Uma das opções para acessá-lo é clicando o botão esquerdo do mouse padrão de dois botões na barra de
título do aplicativo.
[D] A opção do menu “Fechar Janela” também pode ser acessada pressionando as teclas ALT + F4 (tecla Alt
mais tecla F4).

Questão 14
Considerando um arquivo no Excel 2003 com as planilhas Custo e Financeiro, uma célula na planilha
Financeiro com o conteúdo =Custo!J45 irá mostrar
[A] a expressão Custo!J45.
[B] mensagem de erro.
[C] a palavra Custo seguida do conteúdo da célula J45.
[D] o mesmo conteúdo da célula J45 existente na planilha Custo.

Questão 15
No contexto do software Word 2003, em sua configuração padrão, analise as afirmativas abaixo.
I - A combinação de teclas Ctrl + P (tecla Ctrl mais a tecla P) realiza a impressão diretamente na impressora
padrão.
II - O comando Colar Especial permite que um texto seja colado sem a formatação original.
III - Com o uso de estilos, é possível gerar automaticamente o índice do tipo sumário.
IV - A combinação de teclas Shift + F3 (tecla Shift mais tecla F3) aciona o comando que altera a capitalização
da(s) palavra(s) selecionada(s).
Estão corretas as afirmativas
[A] I e II, apenas.
[B] II, III e IV.
[C] III e IV, apenas.
[D] I e IV, apenas.

Questão 16
Considerando o navegador Web Mozilla Firefox versão 10, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas.
(
(
(
(

) Todas as páginas visitadas são armazenadas no histórico que não pode ser apagado nem desabilitado.
) É possível abrir várias páginas simultaneamente tanto em abas quanto em janelas diferentes.
) Todas as páginas visitadas são armazenadas automaticamente em favoritos (bookmark) para acesso
rápido.
) Para visualizar vídeos no formato flash no próprio navegador, é preciso a instalação de um plugin
adequado.

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, F, V
[B] F, V, V, V
[C] V, V, F, F
[D] F, F, F, V
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Questão 17
Considere o painel de controle do Windows 7.

Qual opção apresentada pode ser utilizada para ajustar o Firewall?
[A] Rede e Internet
[B] Sistema e Segurança
[C] Hardware e Sons
[D] Contas de Usuário e Segurança Familiar

Questão 18
O que acontece ao se utilizar o Windows Explorer para renomear um arquivo aberto no Word 2003?
[A] O arquivo será renomeado e o conteúdo editado não salvo será perdido.
[B] O arquivo não poderá ser salvo após ser renomeado.
[C] O arquivo será renomeado e o conteúdo editado será salvo neste novo arquivo.
[D] O arquivo não poderá ser renomeado e uma mensagem de erro aparecerá na tela.

Questão 19
Considere as informações da mensagem de correio eletrônico (email) a seguir:
De: Pedro Álvares Cabral<pedro@nau.com.pt>
Para: Rei Portugal<rei@rei>
CC: Rainha Inglaterra<rainha@inglaterra.gov.uk>
Assunto: Descobrimento
Mensagem: "Descobrimos o Brasil, o porto é seguro.
Aguardo resposta.
Atenciosamente
Pedro"
A partir do envio dessa mensagem, é correto afirmar:
[A] A mensagem chega ao Rei de Portugal e à Rainha da Inglaterra.
[B] A mensagem chega ao Rei de Portugal somente após chegar à Rainha da Inglaterra.
[C] A mensagem não chega ao Rei de Portugal.
[D] A mensagem chega à Rainha da Inglaterra somente após chegar ao Rei de Portugal.
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Questão 20
No contexto de buscas na World Wide Web utilizando o serviço Google, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Não permite buscas com mais de uma palavra.
É possível usar palavras para buscar imagens.
O termo de busca “Diário da Justiça” mostrará somente resultados que contêm a palavra Justiça.
O termo de busca eleição site:gov.br vai buscar somente nos sites com o domínio gov.br

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, F, V
[B] V, F, V, F
[C] V, V, F, F
[D] F, F, F, V

MATEMÁTICA
Questão 21

Espaço para rascunho

Uma companhia aérea oferece aos seus clientes um
programa que possibilita o acúmulo de pontos a cada
viagem realizada ou por meio de compras nas diversas
bandeiras de cartões de crédito que poderão ser trocados
por passagens. Considere que, durante 60 dias, essa
companhia permitiu que os pontos acumulados pudessem
ser resgatados para aquisição de passagens aéreas a
qualquer hora numa época pré-definida e que, devido a
essa promoção, 10 passagens foram emitidas por minuto
durante as 24 horas de cada dia desse período. A partir
dessas informações, quantas passagens essa companhia
aérea emitiu nesses 60 dias, nessa modalidade?
[A] 937.000
[B] 846.100
[C] 984.100
[D] 864.000

Questão 22
Sobre potências e raízes, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(

) Se a = 2, então

(

)

(

)

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F
[B] F, V, F
[C] V, F, V
[D] F, F, V
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Questão 23

Espaço para rascunho

A Revista Veja, de 24/10/2012, apresenta dados sobre o
problema do trânsito nas grandes metrópoles do mundo e,
em particular, informa que o brasileiro perde 80 minutos
do dia em engarrafamentos no trânsito. A partir dessa
informação, qual é a razão entre o tempo perdido em
engarrafamentos e o tempo de um dia?
[A] 2/9
[B] 5/24
[C] 1/18
[D] 1/3

Questão 24
A Revista Istoé, de 17/10/2012, traz a seguinte
reportagem:

Admitindo que a população brasileira entre 2010 e 2012
era 190 milhões de habitantes, quantos milhões de
brasileiros passaram fome nesse período?
[A] 6,90
[B] 13,11
[C] 8,68
[D] 11,31

Questão 25
Admita que um voo, de São Paulo para Cuiabá, decolou
no sábado, dia 20/10/2012, às 23 horas e que a viagem
teve uma duração de 2 horas e 15 minutos. Sabendo-se
que à zero hora do dia 21/10/2012 começou o horário de
verão, em que os relógios foram adiantados em 1 hora, que
Cuiabá está entre as cidades que adotou o horário de
verão, e que o horário de São Paulo é uma hora a mais que
o de Cuiabá devido ao fuso horário, qual foi o horário que
o avião aterrissou em Cuiabá?
[A] 1 hora e 15 minutos do dia 21/10/2012
[B] 15 minutos do dia 21/10/2012
[C] 23 horas e 15 minutos do dia 20/10/2012
[D] 23 horas e 45 minutos do dia 20/10/2012
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às
questões 26 e 27.

Espaço para rascunho

A figura abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa
sobre o crescimento do número de baleias da espécie
jubarte no litoral brasileiro depois da proibição da caça de
baleias e golfinhos no país.

(Revista Veja, 24/10/2012.)

Questão 26
Se o número de jubartes em 1987, em 2002, em 2008 e em
2012 formassem, nessa ordem, uma progressão geométrica
de razão 2 tendo como primeiro termo o número de
jubartes registrado na pesquisa em 1987, pode-se afirmar
que, em 2012,
[A] haveria o mesmo número de jubartes que o registrado
na pesquisa.
[B] existiriam 2.500 jubartes a menos que o registrado na
pesquisa.
[C] haveria o dobro do número de jubartes que o
registrado na pesquisa.
[D] existiriam 4.500 jubartes a mais que o registrado na
pesquisa.

Questão 27
Se, a partir de 2012 o crescimento de jubartes a cada
quatro anos se mantiver o mesmo do período 2008-2012,
qual o número de baleias dessa espécie em 2020?
[A] 19.500
[B] 15.900
[C] 25.190
[D] 18.500
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Questão 28

Espaço para rascunho

Um mapa rodoviário foi dividido em regiões e, para cada
uma delas, as distâncias são calculadas a partir de uma
escala. A tabela abaixo apresenta a relação de
correspondência entre cada região e sua respectiva escala.
REGIÃO
1
2
3
4
5
6
7
8

ESCALA
1 cm = 20 km
1 cm = 10 km
1 cm = 12 km
1 cm = 6 km
1 cm = 8 km
1 cm = 55 km
1 cm = 70 km
1 cm = 125 km

(Adaptado de Guia Quatro Rodas – Estradas 2013)

A partir dessas informações, analise as afirmativas.
I - Para se deslocar exatamente a mesma distância, se
foram deslocados no mapa rodoviário o equivalente a
2 cm na região 6, é preciso deslocar 11 cm na região
2.
II - Se um automóvel X percorrer o equivalente a 1 cm no
mapa em cada uma das regiões 6 e 7 e mais 2 cm na
região 1, terá percorrido 60 km a mais de distância
que um automóvel Y que percorreu o equivalente a
1 cm no mapa na região 8.
III - A diferença entre as distâncias percorridas em 1 cm
da região 1 e em 1 cm da região 3 do mapa é
exatamente o equivalente a percorrer 1cm, no mapa,
na região 5.
Está correto o que se afirma em:
[A] I e III, apenas.
[B] II, apenas.
[C] III, apenas.
[D] I, II e III.

Questão 29
Considere que, no mês de setembro, o número de e-mails
recebidos por uma empresa cresceu diariamente
obedecendo a uma progressão aritmética de razão 8. Se no
primeiro dia a empresa recebeu 112 e-mails, quantos emails foram recebidos nos 30 dias de setembro?
[A] 13.680
[B] 8.640
[C] 11.232
[D] 6.840
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Questão 30

Espaço para rascunho

A figura abaixo apresenta a receita (faturamento), em
dólares, com a venda de vinhos finos em leilões no
mundo.

(Revista Veja, 24/10/2012.)

Em relação ao faturamento com a venda de vinhos finos
em leilão no mundo e a partir das informações da figura,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
(
(
(

) O maior crescimento no faturamento ocorreu no
período 2009-2010.
) No período 2008-2009, o faturamento caiu 43
milhões de reais.
) O faturamento de 2009 foi igual à metade do
faturamento de 2011.

Marque a sequência correta.
[A] V, F, F
[B] V, V, F
[C] F, F, V
[D] F, V, F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Em relação a Orçamento Público, marque a afirmativa INCORRETA.
[A] A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverá dispor também sobre normas relativas ao controle de
custos.
[B] A lei que instituir o Plano Plurianual será elaborada no primeiro ano do mandato do executivo e terá
vigência de quatro anos.
[C] O Orçamento Programa se caracteriza por produzir um documento de previsão de receita e de despesas em
que o elemento essencial é a classificação da despesa por objeto de gasto.
[D] A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política
econômica financeira e o programa de trabalho do Governo.
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Questão 32
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é um dos ramos da ciência contábil; usa, portanto, o método das
partidas dobradas e utiliza-se de contas, organizadas em subsistemas para efetuar os registros contábeis. Quais
os subsistemas atualmente utilizados?
[A] Orçamentário, Patrimonial, Compensação e Custos.
[B] Financeiro, Patrimonial, Compensação e Custos.
[C] Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensação.
[D] Financeiro, Patrimonial, Orçamentário, Compensação e Custos.

INSTRUÇÃO: Com base nas informações abaixo, responda às questões 33 e 34.

Itens
Imposto sobre Importação
Imposto sobre Produtos Industrializados
Títulos ou Valores Mobiliários
Material de Consumo
Receita de Alienação de Bens
Encargos Sociais
Receitas de Aluguéis
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado
Serviços de Consultoria
Salário-Família
Juros e Encargos da Dívida
Receita de Indústria de Transformação
Receita da Produção Animal e Derivados
Caixa e Equivalente de Caixa

Valor em R$
35.000,00
124.000,00
23.000,00
45.000,00
38.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
45.000,00
12.000,00
15.000,00
17.000,00
19.000,00
2.000,00

Questão 33
Segundo a Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001, e atualizações, o valor total das Receitas e
Despesas Correntes é, respectivamente:
[A] 189.000,00 e 175.000,00
[B] 192.000,00 e 163.000,00
[C] 217.000,00 e 125.000,00
[D] 248.000,00 e 137.000,00

Questão 34
O valor total das contas de natureza Devedora é:
[A] 137.000,00
[B] 94.000,00
[C] 139.000,00
[D] 140.000,00
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Questão 35
NÃO será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir:
[A] O regime de governo presidencialista; o voto obrigatório; os direitos e garantias individuais; o regime
jurídico do servidor público.
[B] A forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os
direitos e garantias individuais.
[C] A forma federativa de Estado; o regime de governo presidencialista; o voto obrigatório; os direitos e
garantias individuais.
[D] O regime de governo presidencialista; o tempo máximo de cumprimento de pena; a separação dos Poderes;
os direitos e garantias individuais.

Questão 36
Leia as assertivas abaixo.
Conceder-se-á __________ para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Conceder-se-á __________ para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; para
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Conceder-se-á __________ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Conceder-se-á __________ sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Marque a sequência dos institutos que preenche correta e respectivamente as lacunas.
[A] mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção
[B] mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança
[C] mandado de injunção, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança
[D] mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data

Questão 37
A Constituição Federal de 1988 e a Emenda Constitucional n.º 19/1998 estabelecem que a Administração
Pública obedecerá aos seguintes princípios:
[A] Legalidade, impessoalidade, moralidade, juiz natural e publicidade.
[B] Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e anterioridade da lei.
[C] Legalidade, impessoalidade, moralidade, indisponibilidade e eficiência.
[D] Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Questão 38
Quanto ao desempenho da função pública, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Para a investidura em cargo público, é necessário passar pelas seguintes fases: concurso, provimento do
cargo pela nomeação, posse e exercício.
) Estabilidade é a característica de certos cargos públicos que têm a qualidade de perpetuidade.
) A desinvestidura de cargo ou emprego público pode ocorrer por demissão ou exoneração.
) Na nomeação em comissão, é permitida demissão a qualquer tempo, desde que precedida de processo
administrativo.

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, V, F
[B] F, F, V, F
[C] V, F, V, F
[D] V, V, F, V
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Questão 39
Nos termos do Novo Código Civil, é NULO o negócio jurídico
[A] viciado de fraude.
[B] não revestido da forma prescrita em lei.
[C] viciado de erro essencial e escusável.
[D] viciado de lesão.

Questão 40
Leia as assertivas abaixo.
Defeito oculto que diminui o valor ou prejudica a utilização da coisa recebida por força de um contrato
comutativo.
Caracteriza-se pela perda, pelo adquirente, da posse ou propriedade da coisa transferida, por força de uma
sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro.
Direito de autoproteção da posse no caso de esbulho.
Autorização necessária de um cônjuge para que o outro possa praticar determinados atos.
Marque a sequência correta dos institutos a que se referem os conceitos acima indicados.
[A] Evicção; vício redibitório; outorga uxória; desforço imediato.
[B] Vício redibitório; desforço imediato; evicção; outorga uxória.
[C] Outorga uxória; vício redibitório; desforço imediato; evicção.
[D] Vício redibitório; evicção; desforço imediato; outorga uxória.

Questão 41
Relativamente à citação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A regra geral é que o réu seja citado por oficial de justiça.
A citação pelo correio poderá ser realizada em todas as ações.
A citação ficta ou presumida ocorre nas hipóteses de citação com hora certa e nas por edital.
O início do prazo para resposta do réu dar-se-á a partir da comprovação nos autos da realização da
citação.

Assinale a sequência correta.
[A] F, F, V, V
[B] V, V, V, F
[C] F, F, V, F
[D] V, V, F, V

Questão 42
Quanto aos atos processuais, analise as assertivas abaixo.
I - A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se
em domingos e feriados.
II - O prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz interrompe-se nos feriados.
III - Computar-se-ão os prazos, incluindo o dia do começo.
IV - Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta de ordem, rogatória ou
precatória, conforme hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territoriais da comarca.
Estão corretas as assertivas
[A] II e III, apenas.
[B] I e IV, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I e III, apenas.
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Questão 43
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando
[A] o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada.
[B] o réu reconhecer a procedência do pedido.
[C] as partes transigirem.
[D] o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor.

Questão 44
Um funcionário público, devendo realizar ato de ofício, deixou de fazê-lo por motivos pessoais. Qual o crime
cometido pelo funcionário público em questão?
[A] Desobediência
[B] Fraude processual
[C] Prevaricação
[D] Peculato

Questão 45
Quanto à lei penal, analise as assertivas abaixo.
I - Em nenhuma situação a lei penal poderá ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência.
II - A definição de crimes e a imposição de penas por meio de medidas provisórias violam o princípio de
reserva legal.
III - De acordo com o princípio da territorialidade, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território
nacional, salvo se convenção ou tratado firmado pelo Brasil dispuser de forma diversa.
IV - Os costumes podem servir como fontes de agravamento de pena ou de criação de infrações penais.
Está correto o que se afirma em:
[A] I e III, apenas.
[B] II e IV, apenas.
[C] I e IV, apenas.
[D] II e III, apenas.

Questão 46
Quanto às regras que regulam os prazos no Código de Processo Penal, assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] Considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato o prazo que se encerrar em domingo ou feriado.
[B] Em regra, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em
flagrante, ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 60 dias, quando estiver solto mediante fiança
ou sem ela.
[C] Em regra, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, e de 15 dias, se o réu
estiver solto ou afiançado.
[D] Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 dias.
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Questão 47
Quanto à prisão cautelar no sistema jurídico brasileiro, analise as assertivas abaixo.
I - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
competente.
II - A prisão em flagrante delito pode ser realizada sem ordem judicial por qualquer pessoa ou pela autoridade
pública.
III - O mandado de prisão preventiva poderá ser cumprido em qualquer dia e hora, não sendo a ele aplicadas as
restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.
IV - Não é legalmente permitida a decretação de prisão preventiva pelo juiz na fase do inquérito policial.
Estão corretas as assertivas
[A] I, II e IV, apenas.
[B] I e III, apenas.
[C] I e II, apenas.
[D] II, III e IV, apenas

Questão 48
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça organiza os órgãos e julgamentos. Sobre o assunto, assinale a
assertiva correta.
[A] No Tribunal de Justiça, os feitos serão julgados por Tribunal Pleno, Câmaras Reunidas ou Isoladas e por
Câmara Especial.
[B] O Presidente do Tribunal de Justiça terá assento no centro do plenário, com os Desembargadores à direita,
com o Procurador-Geral de Justiça à esquerda e a Secretária à frente.
[C] As Câmaras Reunidas e Isoladas funcionarão com sete e cinco membros, respectivamente.
[D] O Tribunal Pleno funcionará com a maioria simples de seus membros.

Questão 49
O Código de Organização Judiciária de Mato Grosso (COJE) fixa situações em que Servidor da Justiça não
poderá funcionar. Sobre essas situações considere:
I - No mesmo feito com cônjuge.
II - No mesmo ato judicial com parente seu colateral e até o terceiro grau.
III - Na mesma comarca onde existir dependência hierárquica relativa às funções dos cargos respectivos.
IV - No mesmo ato judicial se parente consanguíneo de terceiro grau de membro do Ministério Público.
São situações em que nenhum servidor da justiça poderá funcionar:
[A] I, II, III e IV.
[B] I, II e IV, apenas.
[C] II e III, apenas.
[D] I, III e IV, apenas.

Questão 50
As lacunas das assertivas abaixo devem ser preenchidas de acordo com as disposições do Código de
Organização Judiciária de Mato Grosso (COJE).
Os Cartórios de Notas e de Registro Civil das Pessoas naturais são ofícios do tipo ________.
Os Ofícios de Justiça privativos de Varas Judiciais e de Juizados Especiais são ofícios do tipo ________.
As funções de Correições poderão ser do tipo _______.
Por decisão do Juiz de Direito, o Tribunal do Júri fará reuniões do tipo _______.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das assertivas.
[A] extraordinário; auxiliar; permanente; oral
[B] extrajudicial; permanente; extraordinário; judicial
[C] extrajudicial; judicial; permanente; extraordinário
[D] permanente; judicial; extrajudicial; extraordinário
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PROVA DISCURSIVA

PROPOSTA
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a
administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer a
cinco princípios. Produza um texto dissertativo enfocando dois desses
princípios.
Lembre-se de que seu texto deve apresentar coesão, coerência, norma
padrão, argumentos consistentes e adequados.

ATENÇÃO: Não assine seu texto.
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