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S34 / S36 / S38
S40 / S42 / S44

TARDE
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ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE
DO POETA MÁRIO QUINTANA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“A arte de viver é simplesmente a arte de conviver.”

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO
DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

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

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O descumprimento dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

[...].

CONTEÚDO BÁSICO

CARVALHO, Mário Cesar. O cigarro. São Paulo: Publifolha, 2001.

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

De acordo com o texto, pode-se concluir que:

POR QUE O CIGARRO CONQUISTOU O MUNDO

A) Consome-se muito cigarro porque os seus
malefícios são desconhecidos.
B) É difícil abandonar o fumo porque o cigarro
estabiliza o humor.
C) O fumante é um autômato movido a impulsos
externos e por propagandas.
D) O vício é provocado pela relação que possui com
a heroína.
E) A dependência do cigarro provoca a falsa
sensação de que ele acalma.

O cigarro provoca 26 enfermidades fatais
(11 tipos de câncer, seis doenças cardiovasculares,
cinco respiratórias e quatro pediátricas), encurta em
cinco anos a vida de quem consome 15 cigarros por
dia e causa uma dependência tão grave quanto a da
heroína. Por que, então, um quinto do planeta fuma?
A resposta mais frequente atribui o vício à
propaganda maciça. É claro que a publicidade ajudou
o fumo a alastrar-se pelo mundo, e a indústria do
cigarro é das que mais investem em propaganda.
Mas acreditar que o fumante é um autômato movido a
impulsos externos de desejo seria subestimar em
demasia a inteligência humana.
Exatamente como ocorre com os detratores
das drogas, os inimigos do fumo tentam esconder o
óbvio - que o cigarro é prazeroso para quem fuma.
Desvendar esse prazer é, talvez, o melhor atalho
para entender por que o cigarro conquistou o mundo
[...]
Após uma tragada, a nicotina demora de sete
a 19 segundos para chegar ao cérebro normalmente, são nove segundos, tempo recorde
quando comparado ao de outras drogas. No cérebro,
a nicotina imita a ação de um neurotransmissor
chamado acetilcolina, cuja função é fazer a
comunicação entre os neurônios. Ao encaixar-se nos
receptores de acetilcolina, a nicotina estimula essas
células a produzir mais dopamina, um
neurotransmissor ligado à sensação de prazer. É por
isso que o cigarro é prazeroso.
O aumento dos níveis de dopamina está
associado a várias compulsões, por sexo, comida,
jogos ou nicotina. Esse neurotransmissor age numa
região do cérebro chamada mesolímbica, ligada ao
prazer, à motivação e à gratificação. O mecanismo é
extremamente complexo, mas seu princípio é
simples: todos querem repetir experiências capazes
de provocar prazer.
Quem fuma um maço por dia verá esse
circuito repetir-se 73 mil vezes por ano, estimando-se
que cada cigarro seja consumido em dez tragadas.
Que outra droga provoca 73 mil vezes a sensação de
prazer num ano? Nenhuma. Por isso o cigarro causa
dependência tão profunda - 80% dos que tentam
abandoná-lo fracassam na empreitada.
A sensação de prazer é verdadeira, mas a
impressão de que o cigarro acalma, relaxa e funciona
como estabilizador do humor é tão falsa quanto uma
nota de R$ 3. Na verdade, a sensação de
relaxamento ocorre porque a nicotina agiu sobre um
mecanismo que ela própria criou - o da dependência

Questão 02
O elemento contextual a que se refere o pronome
demonstrativo em destaque está indicado com
evidente equívoco em:
A) “Quem fuma um maço por dia verá ESSE circuito
repetir-se 73 mil vezes por ano [...]” (parágrafo 6)/
fumar um maço por dia.
B) “Desvendar ESSE prazer é, talvez, o melhor
atalho [...]” (parágrafo 3)/ o prazer de fumar
cigarro.
C) “[...] a nicotina estimula ESSAS células a produzir
mais dopamina [...]” (parágrafo 4)/ outras drogas.
D) “ESSE neurotransmissor age numa região do
cérebro [...]” (parágrafo 5)/ dopamina.
E) “Por ISSO o cigarro causa dependência tão
profunda [...]” (parágrafo 6)/ provocar 73 mil vezes
sensação de prazer.
Questão 03
No período “AO ENCAIXAR-SE nos receptores de
acetilcolina a nicotina estimula essas células a
produzir mais dopamina, um neurotransmissor ligado
à sensação de prazer. (parágrafo 4) [...]”, a alternativa
em que se reescreveu o trecho destacado SEM
prejuízo para o sentido original do texto é:
A) Mas, encaixa-se nos receptores de acetilcolina
[...]
B) Quando se encaixa nos receptores de acetilcolina
[...]
C) Embora se encaixe nos receptores de acetilcolina
[...]
D) À medida que se encaixa nos receptores de
acetilcolina [...]
E) Apesar de se encaixar nos receptores de
acetilcolina [...]
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Questão 04

Questão 07

A expressão destacada no período “A sensação de
prazer é verdadeira, mas a impressão de que o
cigarro acalma, relaxa e funciona como estabilizador
do humor é TÃO falsa QUANTO uma nota de R$ 3.”
(parágrafo 7) exprime uma ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

A opção em que está correta, quanto aos aspectos
gramatical e sintático, a análise do período “O
mecanismo é extremamente complexo, mas seu
princípio é simples: todos querem repetir
experiências capazes de provocar prazer.”
(parágrafo 5), é:

finalidade.
causa.
explicação.
comparação.
consequência.

A) o verbo QUERER está no plural, porque concorda
com o núcleo do sujeito EXPERIÊNCIAS.
B) o adjetivo COMPLEXO exerce a função sintática
de predicativo do sujeito da primeira oração.
C) a palavra EXTREMAMENTE exprime uma
circunstância de modo.
D) o período é simples e se organiza em torno de um
verbo transitivo.
E) o termo PRAZER funciona como adjunto
adverbial da oração subordinada adverbial.

Questão 05
Qual a tipologia do texto de Mário Cesar Carvalho?
A)
B)
C)
D)
E)

Dissertação objetiva.
Descrição.
Narração descritiva.
Dissertação com fortes traços narrativos.
Narração com alguns traços argumentativos.

Questão 08
O segmento em destaque no período “Esse
neurotransmissor age numa região do cérebro
chamada mesolímbica, LIGADA AO PRAZER, à
motivação e à gratificação.” (parágrafo 5) está entre
vírgulas para marcar:

Questão 06
Assinale a alternativa que apresenta, em um único
parágrafo, o resumo do texto, explicando ao leitor
como o cigarro vicia e quais as consequências de
fumar.

A)
B)
C)
D)
E)

A) “Exatamente como ocorre com os detratores das
drogas, os inimigos do fumo tentam esconder o
óbvio - que o cigarro é prazeroso para quem fuma.
Desvendar esse prazer é, talvez, o melhor atalho
para entender por que o cigarro conquistou o
mundo.”
B) “Quem fuma um maço por dia verá esse circuito
repetir-se 73 mil vezes por ano, estimando-se que
cada cigarro seja consumido em dez tragadas.
Por isso o cigarro causa dependência tão
profunda - 80% dos que tentam abandoná-lo
fracassam na empreitada.”
C) Após uma tragada, a nicotina leva apenas alguns
segundos para chegar ao cérebro, onde estimula
os neurônios a produzir a dopamina, um
neurotransmissor ligado à sensação de prazer.
Assim, quem fuma tem prazer a cada tragada daí a dificuldade em abandonar o cigarro.
D) O fumo tem consequências graves: provoca
câncer, doenças cardiovasculares, respiratórias e
pediátricas, enfim, encurta a vida.
E) Após uma tragada, a nicotina leva apenas alguns
segundos para chegar ao cérebro, onde estimula
os neurônios a produzir a dopamina, provocando
sensação de prazer. Assim, quem fuma tem
prazer a cada tragada - daí a dificuldade em
abandonar o cigarro. Porém o fumo tem
consequências graves: provoca câncer, doenças
cardiovasculares, respiratórias e pediátricas,
enfim, encurta a vida.

a mudança de personagem.
uma citação.
um desvio do discurso.
a voz do protagonista.
uma explicação.

Questão 09
Apenas um dos elementos de coesão destacados
NÃO retoma, no texto, um termo anunciado
anteriormente. Aponte-o.
A) “[...] agiu sobre um mecanismo que ELA própria
criou [...]” (parágrafo 7)
B) “[...] dependência tão profunda - 80% dos que
tentam abandoná-LO fracassam [...]”
(parágrafo 6)
C) “É claro QUE a publicidade ajudou o fumo
[...]” (parágrafo 2)
D) “[...] O da dependência [...].” (parágrafo 7)
E) “[...] a nicotina estimula ESSAS células [...]”
(parágrafo 4)
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Questão 12

Questão 10

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –
é a autarquia vinculada ao Ministério da Saúde
responsável por regular, normatizar, controlar e
fiscalizar as atividades que garantam a assistência
suplementar à saúde.

Que opção apresenta, respectivamente e de acordo
com o contexto, os sinônimos das palavras
destacadas no trecho abaixo?
“Exatamente como ocorre com os DETRATORES
das drogas, os inimigos do fumo tentam esconder o
óbvio - [...]. DESVENDAR esse prazer é, talvez, o
melhor ATALHO para entender por que o cigarro
conquistou o mundo [...]”
A)
B)
C)
D)
E)

Analise os itens abaixo, em relação à ANS.
I. Após ser designado pelo Ministro da Saúde, seu
Diretor Presidente exercerá mandato de três
anos, prorrogável por mais três.
II. Poderá proceder à liquidação judicial de
operadora de Plano Privado de Assistência à
Saúde.
III. É autarquia sob regime especial, não estando
sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da
União – TCU.
IV. Poderá instituir e cobrar tributos incidentes sobre
as atividades dos Planos Privados de Assistência
à Saúde.

defensores - resumir - jeito.
detentores - desenredar - ícone.
infratores - detalhar - programa.
críticos - revelar - caminho.
estímulos - elaborar - projeto.
LEGISLAÇÃO BÁSICA

Questão 11
Sobre os Planos Privados de Assistências à Saúde, é
correto afirmar que:

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).

A) não podem ser operados por empresa que tenha
em seu capital a participação de pessoas físicas
ou jurídicas estrangeiras.
B) poderão ser operados por pessoa física.
C) estão sujeitos à fiscalização da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA.
D) visam a garantir a assistência à saúde sem limite
financeiro e por prazo indeterminado.
E) não poderão ser operados por cooperativas.

A)
B)
C)
D)
E)

Somente II.
Somente I e II.
Somente II e IV.
Somente III e IV.
Somente I, II e III.

Questão 13
O processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal rege-se, entre outros,
pelo princípio da legalidade, o que significa dizer que:
A) todos os atos relativos ao processo deverão ser
publicados no Diário Oficial da União.
B) deverá ser conferido o direito à mais ampla defesa
ao administrado.
C) os atos da autoridade administrativa competente
por conduzir o processo deverão ser devidamente
motivados.
D) reputam-se legais os atos praticados por agente
administrativo, até que se prove o contrário.
E) o processo administrativo deve estar de acordo
com todas as leis aplicáveis ao caso, não podendo
delas afastar-se.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO

Questão 14
Nos termos do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, todas as opções abaixo são direitos
básicos do consumidor, EXCETO:

DIREITO CIVIL
Questão 16

A) adequada informação em relação aos produtos e
serviços oferecidos.
B) reclamação, a qualquer tempo, pelos vícios
aparentes ou de difícil constatação nos produtos e
serviços.
C) reparação de danos patrimoniais e morais
causados por problemas com o produto ou serviço
prestado.
D) opção pelo abatimento proporcional do preço do
serviço em caso de prestação defeituosa.
E) oferta pelos fabricantes de componentes e peças
de reposição enquanto não cessar a fabricação ou
importação do produto.

A propósito da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, salvo disposição em contrário, a lei, depois
de oficialmente publicada, começa a vigorar em todo
o país em:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 17
Consoante a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, as leis, atos e sentenças de outro país,
bem como quaisquer declarações de vontade, NÃO
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem:

Questão 15
No que se refere às operadoras de planos privados
de assistência à saúde, conforme a Lei nº 9.656, de
03 de junho de 1998, analise os itens abaixo.

A) a equidade, a ordem pública, o contrato.
B) a equidade, os bons costumes, a soberania
nacional.
C) os bons costumes, a equidade, o contrato.
D) o contrato, a soberania nacional, a ordem pública.
E) a soberania nacional, a ordem pública, os bons
costumes.

I. Não podem requerer concordata.
II. As empresas que mantêm sistemas de
assistência privada à saúde na modalidade de
autogestão estão dispensadas de demonstrar a
capacidade de atendimento em razão dos
serviços a serem prestados para obterem
autorização de funcionamento.
III. Poderão voluntariamente requerer autorização
para encerramento de suas atividades, tendo
como requisito único notificação prévia à ANS.

Questão 18
De acordo com a personalidade e a capacidade no
Código Civil em vigor, é INCORRETO afirmar que:

Marque a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).
A)
B)
C)
D)
E)

30 dias.
40 dias.
45 dias.
60 dias.
90 dias.

A) toda pessoa é capaz de direitos e deveres na
ordem civil.
B) a lei põe a salvo os direitos do nascituro, desde a
sua concepção.
C) a personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida.
D) são absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil menores de
dezoito anos.
E) são relativamente incapazes a certos atos, ou à
maneira de os exercer, os pródigos.

Somente II e III.
Somente I e III.
Somente I.
Somente II.
Somente I e II.
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Questão 23

Questão 19
De acordo com o Código Civil vigente, são pessoas
jurídicas de direito público interno:

O instituto da dação em pagamento no Código Civil
em vigor caracteriza-se quando:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da
mesma natureza, a um só credor, tem o direito de
indicar a qual deles oferece pagamento, se todos
forem líquidos e vencidos.
B) se transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores.
C) o credor consente em receber prestação diversa
da que lhe é devida.
D) terceiro assume a obrigação do devedor, com o
consentimento expresso do credor, ficando
exonerado o devedor primitivo.
E) a obrigação é extinta mediante o depósito judicial
ou em estabelecimento bancário da coisa devida,
nos casos e forma legais.

Estados, Distrito Federal, autarquias.
Municípios, Distrito Federal, fundações.
União, Distrito Federal, partidos políticos.
União, Estados, associações.
Estados, Municípios, partidos políticos.

Questão 20
Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens
singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham
destinação unitária. NÃO é exemplo de
universalidade de fato:
A)
B)
C)
D)
E)

estabelecimento.
biblioteca.
rebanho.
pinacoteca.
herança.

Questão 24
São atos unilaterais previstos no Código Civil em
vigor:

Questão 21

A)
B)
C)
D)
E)

No que diz respeito aos defeitos do negócio jurídico,
“em vez de usar manobras e maquinações, pode
alguém proceder com violência, forçando a
declaração de vontade” (Caio Mario da Silva Pereira,

compromisso, transação.
compromisso, promessa de recompensa.
transação, promessa de recompensa.
gestão de negócios, promessa de recompensa.
compromisso, gestão de negócios.

Instituições de Direito Civil. volume I, 26ª ed., p. 362).

O vício que macula a declaração de vontade, sendo
tal que incuta ao paciente fundado temor de dano
iminente e considerável à sua pessoa, à sua família
ou aos seus bens, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 25
“O título de crédito é sempre emitido em razão de um
negócio jurídico subjacente. No entanto, subsiste e
sobrevive sem que seja necessário mencionar-se no
próprio título a razão que ensejou a sua emissão
(criação)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código Civil Comentado. 7ª ed., R.T., p. 769).

erro ou ignorância.
fraude contra credores.
simulação.
coação.
lesão.

Essa afirmação diz respeito ao elemento (princípio)
da:

Questão 22

A)
B)
C)
D)
E)

No Código Civil em vigor, a norma que estabelece
que “a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não
se estipulou”, diz respeito à seguinte modalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

literalidade.
autonomia.
independência.
abstração.
cartularidade (ou incorporação).

obrigação de dar coisa certa.
obrigação de dar coisa incerta.
obrigação de fazer.
obrigação de não fazer.
obrigação alternativa.
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Questão 29

Questão 26
Entende-se por desforço possessório no Código Civil
em vigor:

De acordo com a Lei de Improbidade –
Lei nº 8.429/1992, assinale a alternativa correta.

A) o remédio judicial utilizado para corrigir agressão
que faz cessar a posse.
B) a disputa da posse com base no domínio.
C) o remédio judicial utilizado para corrigir agressões
que ameaçam a posse.
D) autotutela legítima da defesa da posse.
E) o ato de reintegração judicial da posse que
independe do concurso do réu.

A) Os atos de improbidade tem natureza penal.
B) Os atos de improbidade poderão resultar na perda
dos direitos políticos.
C) Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições.
D) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade
administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade.
E) O agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo
determinado, poderá ser punido com pena de
suspensão.

Questão 27
De acordo com o Código Civil em vigor, é espécie de
sociedade NÃO personificada:
A)
B)
C)
D)
E)

sociedade simples.
sociedade anônima.
sociedade cooperativa.
sociedade em conta de participação.
sociedade em comandita por ações.

Questão 30
Acerca dos contratos administrativos, assinale a
alternativa correta.

DIREITO ADMINISTRATIVO

A) O princípio da formalidade impõe que todos os
contratos administrativos adotem a forma escrita.
B) Para a caracterização de um contrato
administrativo basta que uma das partes seja uma
pessoa jurídica de direito público.
C) A Administração Pública não pode se valer das
cláusulas exorbitantes sem se socorrer do Poder
Judiciário.
D) No caso de supressão de obras, se o contratado já
houver adquirido os materiais e os colocado no
local da obra, deverá a administração, tão
somente, indenizar os custos de aquisição,
atualizados, regularmente comprovados, não
sendo cabível outro tipo de indenização.
E) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento; a alteração social ou a modificação
da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato; e o
cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos, são motivos
que ensejam a rescisão do contrato.

Questão 28
Assinale a alternativa correta segundo os ditames da
Lei de Improbidade – Lei nº 8.429/1992.
A) Os atos de improbidade previstos na
Lei nº 8.429/1992 exigem, para sua configuração,
conduta comissiva por parte do agente. Não
houve tipificação de condutas omissivas na citada
lei.
B) O rol de atos de improbidade que importam em
prejuízo ao erário público é taxativo.
C) A Lei de Improbidade adotou o conceito restritivo
de agente público, considerando como tal, apenas
aqueles detentores de vínculo jurídico estável
com a Administração Pública.
D) Negar publicidade aos atos oficiais constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da Administração Pública.
E) A obtenção de vantagem patrimonial é requisito
essencial para a configuração dos atos de
improbidade administrativa.
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Questão 31

Questão 33

De acordo com os contratos administrativos, assinale
a alternativa correta.

No que se refere aos servidores públicos, qual a
alternativa correta?

A) A anulação do procedimento licitatório por motivo
de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
exceto quanto ao que o contratado houver
executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto que não lhe seja imputável.
B) Não há previsão legal para a rescisão amigável
dos contratos administrativos, mas tão somente a
rescisão judicial e a unilateral.
C) O a d j u d i c a t á r i o p o d e r e c u s a r - s e
injustificadamente em assinar o contrato, sem que
isso o sujeite a qualquer penalidade, na medida
em que ainda não há contrato firmado entre ele e a
Administração Pública.
D) As causas de rescisão podem estar previstas em
cláusulas facultativamente inseridas no contrato,
uma vez que a Lei nº 8.666/1993 já traz sua
previsão.
E) Para se valer das cláusulas exorbitantes, a
Administração Pública precisa obter a anuência
do contratado ou autorização judicial.

A) Apenas brasileiros natos podem ocupar cargos
públicos.
B) Os desembargadores e procuradores de justiça
não são considerados servidores públicos, pois o
seu acesso aos cargos não se dá na forma de
concurso público.
C) A promoção é uma forma de provimento
originário.
D) Recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de
inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo ou reintegração do anterior ocupante.
E) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido
ou de ofício, para quadro distinto do que ocupava,
com ou sem mudança de sede.
Questão 34
No que se refere ao Processo Administrativo
Disciplinar, analise as proposições a seguir:
I. A sentença penal absolutória vincula a decisão no
Processo Administrativo Disciplinar, qualquer que
seja o seu fundamento.
II. A sindicância pode resultar na instauração de
Processo Administrativo Disciplinar.
III. O processo disciplinar poderá ser revisto, até
2 (dois) anos após a decisão, a pedido ou de
ofício, quando se aduzirem fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência
do punido ou a inadequação da penalidade
aplicada.
IV. A revisão do processo não pode resultar em
agravamento da penalidade aplicada.

Questão 32
Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos,
aponte a alternativa correta.
A) O s s e r v i d o r e s c o n t r a t a d o s p o r t e m p o
determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público
passam a integrar o regime estatutário.
B) O servidor público investido no mandato de
vereador, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
C) A proibição de acumulação remunerada de cargos
públicos estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo Poder Público.
D) Os servidores públicos adquirem estabilidade
após o efetivo exercício por 2 (dois) anos no cargo
de provimento efetivo.
E) O servidor público estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado;
em virtude de sindicância em que lhe seja
assegurada ampla defesa; ou mediante
procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.

Marque a alternativa que contém somente as
proposições corretas.
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 38

Questão 35
Um superior hierárquico aplica uma pena de
suspensão ao servidor público que cometeu uma
infração. Isso é a expressão do poder:
A)
B)
C)
D)
E)

Sobre a extinção dos atos administrativos, qual a
alternativa correta?
A) A cassação é a extinção de um ato administrativo
pela edição de outro ato seguinte.
B) A anulação é a extinção do ato administrativo por
vontade do beneficiário.
C) A caducidade é a extinção do ato administrativo
por invalidade ou ilegalidade superveniente.
D) Só quem pode revogar ato administrativo por
motivo de ilegalidade é o Poder Judiciário.
E) Os atos administrativos discricionários não são
passíveis de controle pelo Poder Judiciário.

vinculado.
de polícia.
discricionário.
regulamentar.
disciplinar.

Questão 36
No que tange ao poder de polícia, assinale a
alternativa correta.

Questão 39

A) O poder de polícia é exercido com exclusividade
pelos órgãos de segurança pública elencados na
Constituição Federal.
B) O consentimento de polícia é uma das fases do
poder de polícia.
C) O fechamento de estabelecimentos pelo Poder
Público não é manifestação do poder de polícia,
ao contrário da fiscalização que é eminentemente
uma manifestação desse poder.
D) Atualmente, a delegação do poder de polícia pode
ser livremente realizada, ao contrário do que
dispunha a doutrina clássica.
E) A medida de salvaguarda contra o poder de polícia
é o habeas libertatis.

Sobre Administração Pública Indireta, assinale a
alternativa correta.
A) As agências reguladoras são constituídas na
forma de sociedade de economia mista.
B) A Agência Nacional de Saúde é uma empresa
pública.
C) As autarquias tem personalidade jurídica de
direito privado.
D) É vedada a criação de autarquias em âmbito
municipal.
E) A criação das autarquias é manifestação do
fenômeno da descentralização administrativa.
Questão 40

Questão 37
Segundo os atos administrativos, assinale a
alternativa correta.

Sobre os princípios da Administração Pública,
assinale a alternativa correta.

A) São elementos do ato administrativo a
competência, finalidade, modalidade, formação e
objeto.
B) Os atos administrativos vinculados não admitem
revogação.
C) A Administração Pública não pode declarar a
nulidade de seus próprios atos, mas tão somente
revogá-los. A declaração de nulidade somente
pode ser feita pelo Poder Judiciário.
D) São atributos do ato administrativo a
irretroatividade, indisponibilidade e
imprescritibilidade.
E) A teoria dos motivos determinantes não é aceita
pelo direito brasileiro.

A) O princípio da supremacia do interesse público
deve sempre prevalecer sobre os demais
princípios dada a sua natureza de fundamento da
atividade pública.
B) A proporcionalidade e a razoabilidade são
princípios constitucionais expressos.
C) O princípio da autotutela impõe à Administração
Pública que exerça o controle sobre os próprios
atos, devendo anular os ilegais e revogar os que
deixem de atender a conveniência e
oportunidade.
D) O princípio da publicidade, por estar
expressamente previsto na Constituição Federal,
não admite exceções.
E) O princípio da boa-fé, previsto expressamente na
Constituição Federal, impõe ao administrador que
adote, na sua atividade, conduta proba e leal.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 43
Acerca dos direitos sociais, é correto afirmar que:

Questão 41

A) a localização dos direitos sociais no título
constitucional destinado aos direitos e garantias
fundamentais não acarreta, por consequência, a
subordinação à regra da autoaplicabilidade das
normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais.
B) não cabe o ajuizamento do Mandado de Injunção,
quando houver a omissão do Poder Público na
regulamentação de alguma norma que preveja
um direito social e, consequentemente, inviabilize
seu exercício.
C) a Constituição Federal proclama serem direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados.
D) o rol dos direitos sociais enumerados
taxativamente no capítulo II do título II do texto
constitucional esgotam os direitos constitucionais
dos trabalhadores.
E) o direito de greve dos servidores públicos civis
entra em vigor imediatamente, não dependendo
seu exercício de lei ordinária específica.

No que diz respeito à eficácia das normas
constitucionais, assinale a opção correta.
A) Há hierarquia entre normas constitucionais.
B) As normas de eficácia plena admitem lei
infraconstitucional que lhes restrinja o conteúdo.
C) Considera-se norma de eficácia restringível
aquela que tem aplicabilidade direta e integral.
D) É de eficácia limitada de princípio programático, o
art. 12, I, da Constituição Federal que qualifica
como “os nascidos na República Federativa do
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço do seu país.”
E) Tem-se como exemplo de norma de eficácia
limitada de princípio institutivo aquela que trata da
contratação excepcional do servidor (art. 37, IX,
da CF).

Questão 42
Acerca dos direitos individuais e coletivos, é correto
afirmar que:
A) o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder é assegurado a todos,
independentemente do pagamento de taxas.
B) a lei poderá excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
C) aos litigantes em processo administrativo não é
assegurado o contraditório, apenas a ampla
defesa.
D) as normas definidoras dos direitos e garantias
individuais, enunciadas na Constituição Federal,
não tem como um dos destinatários do seu âmbito
de proteção as pessoas jurídicas.
E) todos têm o direito a receber dos órgãos públicos
somente informações de seu interesse particular,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado.

Questão 44
Quanto às chamadas “ações constitucionais”, é
correto afirmar que:
A) o Mandado de Segurança poderá ser concedido
para proteger direito líquido e certo, mesmo
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.
B) o habeas data somente é concedido para a
retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo.
C) associação legalmente constituída e em
funcionamento há menos de um ano, poderá
impetrar Mandado de Segurança coletivo , em
defesa dos interesses de seus associados.
D) o Mandado de Injunção será concedido sempre
que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
E) somente o Ministério Público é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
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Questão 47

Questão 45
Quanto aos princípios constitucionais da
Administração Pública, é correto afirmar que:

Assinale a afirmativa correta, em relação à
organização dos poderes.

A) o princípio da legalidade administrativa permite ao
administrador público a realização de tudo que a
lei não proíba.
B) pelo princípio da moralidade administrativa, não
basta ao administrador o cumprimento da
legalidade estrita, devendo ele, no exercício da
sua função pública, respeitar os princípios éticos
da razoabilidade e justiça.
C) pelo princípio da impessoalidade, as realizações
administrativo-governamentais são do agente
político e não da entidade pública em nome da
qual o agente atuou.
D) a publicidade dos atos administrativos não poderá
ser excepcionada, quando, assim, o interesse
público determinar.
E) a possibilidade da perda do cargo pelo servidor
público, mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma da Lei
Complementar, assegurada ampla defesa não
tem relação com o princípio da eficiência.

A) O Presidente da República reponde a processo
criminal, por crime comum, no Senado Federal e
por crime de responsabilidade no Supremo
Tribunal Federal.
B) Somente o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal podem editar súmula
vinculante.
C) São de iniciativa do Congresso Nacional as leis
que disponham sobre a criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração.
D) A proposta de emenda constitucional será
discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional em um turno.
E) A Lei Complementar exige aprovação por maioria
absoluta, enquanto a Lei Ordinária é aprovada por
maioria simples dos membros presentes à
sessão, desde que presente a maioria absoluta
dos membros de cada Casa ou de suas
Comissões.

Questão 46
Questão 48

Acerca das disposições gerais da Administração
Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, previstas na Constituição Federal, é
correto afirmar que:

Das alternativas abaixo, qual faz uma afirmação
correta sobre os direitos políticos?
A) A capacidade eleitoral ativa consiste na
possibilidade do cidadão pleitear determinados
mandatos políticos, mediante eleição popular,
desde que preenchidos certos requisitos.
B) A aquisição dos direitos políticos é feita mediante
alistamento, que é condição de elegibilidade.
Assim, a qualificação de uma pessoa, perante o
órgão da justiça eleitoral, inscrevendo-se como
eleitora, garante-lhe o direito de votar.
C) O Presidente da República pode autorizar
referendo e convocar plebiscitos.
D) O referendo consiste em uma consulta prévia, que
se faz aos cidadãos no gozo de seus direitos
políticos, sobre determinada matéria a ser,
posteriormente, discutida pelo Congresso
Nacional.
E) Os analfabetos são inalistáveis e não possuem a
capacidade eleitoral passiva.

A) os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis apenas aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei, não sendo
possível seu acesso aos estrangeiros.
B) o prazo de validade do concurso público será de
até cinco anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
C) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo.
D) ao servidor público civil não é permitido o direito à
livre associação sindical.
E) os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público poderão ser acumulados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores.
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Questão 49
Quanto às normas que disciplinam o orçamento
público na Constituição Federal, é correto afirmar
que:
A) a despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em
lei complementar.
B) o investimento, cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro, poderá ser iniciado sem
prévia inclusão no plano plurianual.
C) caberá a uma Comissão Extraordinária de
Senadores examinar e emitir parecer sobre os
projetos de lei relativos ao plano plurianual e aos
créditos adicionais e sobre as contas
apresentadas anualmente pelo Presidente da
República.
D) o Congresso Nacional poderá rejeitar o projeto de
lei de diretrizes orçamentárias.
E) admite-se a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa.

Questão 50
A respeito da Ordem Econômica e Financeira,
assinale a alternativa correta.
A) A Ordem Econômica tem por fim a valorização do
trabalho humano e a livre iniciativa.
B) A Lei Municipal que impede a instalação de
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em
determinada área não ofende o princípio da livre
concorrência.
C) A exploração direta de atividade econômica pelo
Estado será sempre permitida.
D) A lei reprimirá o abuso do poder econômico que
vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
E) As empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios
fiscais não extensivo às do setor privado.
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