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INSTRUÇÕES
(Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Palmeira.)

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.
02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

CADERNO DE PROVA
04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.
05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

Somente UMA
resposta certa
em cada questão. Leia atentamente e marque a que achar
correta.

FOLHA DE RESPOSTAS
08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.
09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma
resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.
12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

CERTO
Errado

LEMBRETES IMPORTANTES
13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.
14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu
início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato
e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo
tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.
20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para você responder às questões de 1 a 5:
Texto I
Dr. House e o positivismo
O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a seguinte regra: deixe de fora as
paixões e as intrigas e busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo. Por essa regra, o
médico, por exemplo, deve concentrar sua atenção exclusivamente na doença, e esta é entendida
como o que se manifesta em um setor do corpo ou do psíquico (o que vale para o advogado, o
engenheiro, o professor, etc.).
O Dr. House* subverte esse princípio de ouro do positivismo: ele potencializa a intriga, a fofoca
e mistura tudo em um caldeirão de emoções no qual ele próprio vive e para onde arrasta toda a sua
equipe e, não raro, uma boa parte do hospital e da família do doente. Ele aposta que o caldeirão que
pesa contra todo o nascimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução objetiva do caso
em questão – e ele não erra nunca.
Por que o Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência? Simples: os médicos que escrevem a série parecem
querer realmente subverter o que se pensa academicamente da medicina ou de outras profissões
liberais. Tendo ou não alguma visão filosófica um pouco mais elaborada – e isso eu não sei –, o fato
é que eles, como escritores que conhecem bem o cotidiano do hospital, puseram na praça um
médico que é um bom investigador de casos e, no entanto, aparentemente não trabalha com o
chamado “método científico” dentro de seus cânones estabelecidos no final do século XIX.
Assim, o Dr. House é um bom exemplo para a filosofia contemporânea, seja pela abordagem
americana, de Rorty, ou pela abordagem alemã, de Habermas (neste caso, ao menos em parte),
pois em ambas o conhecimento é visto como do âmbito da intersubjetividade e não dos polos
sujeito e objeto. House é o médico que potencializa a liberdade para que a interação das pessoas
seja a mais rica possível, e ele aposta que desta situação emergirão boas chances de se chegar a
um diagnóstico verdadeiro.
Paulo Ghiraldelli Jr., filósofo, escritor e professor. 23/06/2010
Disponível em: <http://ghiraldelli.pro.br/2010/06/23/dr-house-o-anti-positivismo/>. Acesso em 15 mai. 2012.

* House é uma série de tevê de investigação, em que o herói é um médico polêmico, irreverente e antissocial que não
confia em ninguém, muito menos em seus pacientes. Dr. House formou uma excelente equipe de excelentes médicos
para diagnosticar doenças em casos misteriosos e já desacreditados. Somente pacientes em estado crítico são
examinados por esse time, sempre disposto a descobrir a causa dos males para salvar vidas, seja através das vias
tradicionais ou fazendo uso de métodos pouco tradicionais.
07 Levando-se em consideração as informações do texto I, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) Dr. House, em seu trabalho, leva em conta também a emoção para solucionar seus casos.
B) Dr. House concentra sua atenção exclusivamente na doença, por isso não erra nunca a solução para os casos que trata.
C) Os autores da série citada no texto são médicos que expressam, por meio de seu personagem, Dr. House, ideias
que questionam a medicina tradicional.
D) Dr. House é um personagem que se utiliza de métodos pouco convencionais para solucionar seus casos.
E) O personagem Dr. House defende a ideia de que um bom diagnóstico pode ser produzido a partir da interação das
pessoas.
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07 Observe o trecho a seguir, extraído do texto I:

Ele aposta que o caldeirão que pesa contra todo o nascimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução
objetiva do caso em questão – e ele não erra nunca.
Levando-se em conta o texto I como um todo, analise
as afirmações a seguir em relação ao trecho acima:
I.
O caldeirão a que se refere o texto acima é um caldeirão de emoções em que House não se envolve.
II.
Dr. House não quer a solução objetiva dos casos que
trata.
III. Para atingir um diagnóstico objetivo, Dr. House incentiva interações de que participam emoções e paixões.
Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) Somente I e II
E) somente II e III
07 Levando-se em conta o texto I, julgue as afirmações a seguir, assinalando (V) para o que for verdadeiro e (F) para o que for falso em relação a ele.
( ) Em “esta é entendida”, no primeiro parágrafo, o pronome “esta” diz respeito à palavra “regra”.
( ) Em “Ele aposta”, no segundo parágrafo, o pronome
“Ele” se refere a “Dr. House”.
( ) Em “e isso eu não sei”, no terceiro parágrafo, o pronome “isso” diz respeito ao fato de os médicos que
escrevem a série terem ou não alguma visão filosófica
um pouco mais elaborada.
( ) Em “neste caso, ao menos em parte”, no último parágrafo, a expressão “neste caso” refere-se à abordagem alemã, de Habermas.
Assinale a sequência correta, de cima para baixo:
A) F – V – V – V
B) V – V – F – F
C) V – F – V – F
D) F – V – F – F
E) V – F – F – V
07 Assinale a frase em que houve uma INCORREÇÃO
ortográfica no(s) elemento(s) destacado(s):
A) O Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência. Por quê?
B) Não se sabe por que o Dr. House não erra, mesmo
fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.
C) Não se sabe o porquê de Dr. House não errar, mesmo
ele fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.
D) Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência, e não se sabe porquê.
E) Talvez Dr. House não erre porque faz tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência.

07 Observe o trecho a seguir:
O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a
seguinte regra: deixe de fora as paixões e as intrigas e
busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo.
Assinale a alternativa em que houve a correta transformação dos verbos para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o mesmo tempo e modo verbais.
A) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixai de fora as paixões e as
intrigas e buscai tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.
B) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e buscas tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.
C) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busca tratar cada caso ou situação de modo
objetivo.
D) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e busques tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.
E) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busque tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

Uma das noções mais importantes de um bom
leitor é a sua capacidade de perceber a relação entre
o sujeito e o predicado. Saber, por exemplo, a que
sujeito um determinado verbo se refere pode ser fundamental para uma boa leitura. Observe os períodos
abaixo:
I.
Em seu conjunto, o patrimônio cultural brasileiro constitui uma importante fonte histórica que, ao ser estudada, pesquisada e interrogada, muitas respostas fornece acerca da nossa identidade cultural.
II.
Por consequência, nem todas as ideias que eclodiram
na Europa e que influenciaram a Revolução Inglesa
do século 17 e a Revolução Francesa do século 18
iam ao encontro das aspirações das elites latino-americanas.
Assinale a alternativa que contém um comentário
correto a respeito dos períodos I e II.
A) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “muitas respostas”.
B) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período
II, é “nem todas as ideias”.
C) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período
II, é “a Revolução Inglesa do século 17 e a Revolução
Francesa do século 18”.
D) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “conjunto”.
E) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “nossa identidade cultural”.
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07 Em cada alternativa, I e II são duas orações que
constituem um mesmo período. Assinale a alternativa
em que a ação expressa pela oração destacada (II) é
anterior à ação expressa pela oração I.
A) Se você o encontrar, diga-lhe que estou esperando
pelo livro.
B) À medida que corria, suava bastante.
C) Se ela decidir partir, eu a encontrarei dentro do
avião.
D) Quando resolvi partir, ela já havia falado com sua
mãe.
E) Assim que eu ler a notícia, vou divulgar para todos.

07 Leia o texto a seguir:
Dois alunos chegam tarde ___ escola e justificam-se ___
professora:
O primeiro aluno diz:
– Acordei tarde, professora! Sonhei que fui ___ Polinésia
e a viagem demorou muito.
O segundo aluno diz:
– E eu fui esperá-lo no aeroporto!

As lacunas da frase acima estarão corretamente
preenchidas, respectivamente, por:
A) a, a, à.
B) a, a, a.
C) à, a, à.
D) a, à, a.
E) à, à, à.

O texto a seguir servirá de base para você responder às questões 9 e 10.
Texto II
CIÊNCIA CARA = BOM INVESTIMENTO
Marcelo Gleiser
Fazer pesquisa é caro, mas vale a pena. Vamos pensar apenas na ciência de base, ou seja, a ciência
que não tem o objetivo imediato de ser “útil” via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza, cuja meta é
investigar a natureza. Quanto um país deve investir nesse tipo de pesquisa?
Quando se discute como equilibrar o orçamento da União, é crucial questionar como os fundos vindos
do contribuinte devem ser usados. Afinal, existem necessidades críticas em educação, infraestrutura de
transporte, modernização de hospitais, atendimento médico para milhões de necessitados, etc.
Num ensaio recente na “New York Review of Books”, uma prestigiosa publicação americana, o prêmio
Nobel Steven Weinberg afirma que a solução nunca deve ser tirar dinheiro de áreas necessitadas para
financiar pesquisa de base (ou qualquer outra), mas que, por outro lado, o investimento na pesquisa de
base deveria ser uma opção óbvia para qualquer país que pretende ter uma posição de liderança
internacional.
[...]
Na minha opinião, cortar o fomento à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos de alto custo,
é inadmissível. Um mundo focado no imediato, no pragmático, pode ser eficiente, mas é extremamente
monótono. Imagine um mundo sem as descobertas sensacionais que andam sendo feitas sobre o Cosmo
e os mistérios da matéria; um mundo sem estrelas explodindo, sem galáxias colidindo e buracos negros.
Pior, imagine um mundo sem o que ainda não conhecemos e que nunca poderemos descobrir sem
nossos instrumentos de exploração. Ademais, perderíamos todas as possíveis aplicações das descobertas.
[...].
Folha de São Paulo, 13 mai. 2012.

07 Levando-se em consideração as informações do texto II, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) O autor do texto defende que é necessário cortar o incentivo à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos
de alto custo.
B) O autor do texto, ao defender o seu ponto de vista, reconhece a existência de necessidades críticas em vários setores.
C) Marcelo Gleiser deixa claro que o incentivo à pesquisa é essencial para a possibilidade de novas descobertas que,
por sua vez, poderão gerar possíveis aplicações futuramente.
D) O objetivo principal do autor neste texto é defender a necessidade da existência de pesquisas de base, mesmo
que elas sejam consideradas mais caras.
E) De acordo com Steven Weinberg, caso um país queira assumir uma posição de liderança internacional, é fundamental
que haja o investimento em pesquisa de base.
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07 Levando-se em consideração as informações do
texto II, analise as afirmações a seguir a respeito dele:
I.
Marcelo Gleiser deixa claro que defende uma ciência
que tem o objetivo imediato de ser “útil”, seja via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza.
II.
Steven Weinberg, citado por Gleiser, defende que a
solução para a questão da pesquisa deve ser a diminuição dos gastos com áreas necessitadas para financiar pesquisa de base.
III. É possível depreender do texto que Marcelo Gleiser
defende que se a ciência for desenvolvida para focar-se apenas em questões práticas, só apoiando pesquisas que deem resultados imediatos, a ciência será
muito limitada.
Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) somente I e II
E) somente II e III
07 Assinale a alternativa em que houve adequada
correlação entre os tempos e modos verbais:

A)

B)

C)

D)

E)

Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da população, o consumo não importaria tanto, mas se tivéssemos um décimo do consumo, a população não importaria tanto.
Afinal, se tivermos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se tivéssemos
um décimo do consumo, a população não importaria
tanto.
Afinal, se temos apenas um décimo da população, o
consumo não importaria tanto, mas se tivermos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.
Afinal, se teremos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se temos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.
Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da população, o consumo não importará tanto, mas se tivéssemos um décimo do consumo, a população não importaria tanto.

07 Assinale a alternativa em que a mudança de pontuação no período II altera o sentido do período I:
A) I. Ela descobriu num jornal a resposta para todos
os seus problemas.
II. Ela descobriu, num jornal, a resposta para todos
os seus problemas.
B) I. Certo dia ela resolveu partir e abandonar o bando.
II. Certo dia, ela resolveu partir e abandonar o bando.
C) I. Todos acreditam que aos sessenta anos ele ainda
se sente muito jovem.
II. Todos acreditam que, aos sessenta anos, ele ainda
se sente muito jovem.
D) I. Ela não confessou o crime demonstrando sangue-frio.
II. Ela não confessou o crime, demonstrando sangue-frio.
E) I. Naquele momento ela não sabia o que dizer.
II. Naquele momento, ela não sabia o que dizer.
07 Leia o texto a seguir:

“[...] Eu diria que o mais importante não é identificar [no
sentido de classificar], mas tentar explicitar o que é que
tal palavra ou locução está fazendo aí. Especialmente,
que importância tem para a significação. Com quais outras
palavras ou expressões está relacionada? Se mudasse de
lugar, provocaria uma mudança de sentido? [...]”
(POSSENTI, Sírio. A cor da língua e outras croniquinhas de
linguista. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001.
Fragmento.)

No fragmento acima, em seu comentário sobre a prática escolar, Sírio Possenti cita o caso de expressões
ou palavras que criam mudança de sentido quando
mudam de lugar na frase. Assinale a alternativa em
que a frase é ambígua em função do posicionamento
da palavra “ontem”:
A) Ontem o chefe disse que ia viajar.
B) O chefe ontem disse que ia viajar.
C) O chefe disse ontem que ia viajar.
D) O chefe disse que ontem ia viajar.
E) O chefe disse que ia viajar ontem.
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07 Leia a piada a seguir:

A moça toca a campainha e, quando a dona da casa abre
a porta, pergunta:
– É daqui que pediram uma empregada que durma no
emprego?
– Sim.
– Então, por favor, mostre-me ONDE fica a cama. Estou
morrendo de sono...
A palavra “onde”, na última fala, refere-se a uma ideia de
lugar e está, portanto, adequadamente empregada, de
acordo com a norma culta. No trecho a seguir, a palavra
“onde” foi mal empregada. Observe:
Versos, anedotas, provérbios, pilhérias, em todas as
línguas do mundo, tornam a sogra objeto de ridículo feroz
[...]. Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ONDE a sogra não seja tema de perversidade e raiva constantes.
Assinale a alternativa em que a última oração foi modificada, ficando de acordo com a norma culta de
linguagem:
A) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos QUE a sogra não seja tema de perversidade e raiva constantes.
B) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos CUJA a sogra não seja tema de perversidade e raiva constantes.
C) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos COM O QUAL a sogra não seja tema
de perversidade e raiva constantes.
D) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ENTRE OS QUAIS a sogra não seja
tema de perversidade e raiva constantes.
E) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos AONDE a sogra não seja tema de
perversidade e raiva constantes.
07 Assinale a alternativa que contém um par de palavras cuja acentuação pode ser justificada de acordo
com a mesma regra:
A) anéis, paletó.
B) história, árdua.
C) ônus, ônibus.
D) período, conteúdo.
E) ônix, árvore.
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INFORMÁTICA
16 Considerando a figura abaixo, que mostra uma janela do Windows Explorer, marque verdadeiro (V) ou
falso (F) para as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo:

(
(
(
(

)
)
)
)

Para auxiliar na seleção aleatória dos arquivos, foi usada a tecla Ctrl pressionada.
O programa Windows Explorer é responsável pela organização e manipulação de arquivos e pastas.
Para excluir os arquivos selecionados sem enviá-los para a lixeira, pode-se usar a tecla Delete.
Para copiar os arquivos selecionados para a pasta Documentos, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em
um dos arquivos selecionados, manter o botão pressionado e arrastar os arquivos até a pasta Documentos.
( ) Um nome de arquivo pode conter qualquer um dos seguintes caracteres: \ / : * ? “ < > |
A) F – F – V – V – V
B) V – V – V – V – F
C) V – V – F – V – F
D) F – V – F – V – V
E) F – V – V – V – F
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17 Considerando a figura abaixo, que mostra o Painel de Controle do Windows 7, assinale a alternativa
INCORRETA:

A)
B)
C)
D)
E)

A opção “Desinstalar um programa” também serve para alterar um programa instalado no Windows.
Para definir a hora e a data, escolhe a opção “Relógio, Idioma e Região” e em seguida a opção “Definir a hora e a
data”.
Para verificar se o computador está conectado na Internet, basta clicar na opção “Verificar o status do computador”.
Para alterar a senha do Windows, basta clicar na opção “Contas de Usuário e Segurança Familiar” e em seguida
clicar na opção “Alterar senha do Windows”.
Para visualizar os dispositivos instalados no Windows, basta clicar na opção “Exibir impressoras e dispositivos”.
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18 A figura abaixo ilustra uma janela do Excel 2003 em processo de edição. Com relação a essa figura,
assinale a alternativa correta:

A)

A célula B8 foi preenchida automaticamente com 07/01/2012 após ser dado um clique duplo no pequeno quadrado
localizado no canto direito da seleção.

B)

A opção

C)

Para centralizar o conteúdo da célula B1, basta selecionar a célula B1 e em seguida clicar na opção

D)

A opção

E)

De acordo com a figura, para somar as quantidades, basta clicar na opção
ENTER.

serve para abrir um arquivo que está armazenado no computador.

serve para alterar a cor da fonte.
e em seguida pressionar a tecla
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19 Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Internet Explorer 8, analise as proposições
e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I.

A opção

serve para apresentar a página inicial do navegador, conhecida como Home.

II.

Para adicionar uma página aos favoritos, basta clicar na opção

III.

“Adicionar a Favoritos...” e pressionar ENTER.
Ao pressionar a tecla F5, a página que está sendo exibida é atualizada.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e III são corretas.
Apenas I e II são corretas.
Apenas I e III são corretas.
I, II e III são corretas.
Apenas III é correta.

e em seguida escolher a opção
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20 Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Word 2003, assinale a alternativa correta:

A)

Clicando apenas uma vez na opção

, todas as ações serão desfeitas.

B)
C)
D)

A opção
da barra se status, quando habilitada, indica que o modo de sobrescrever está ativado.
Quando aparece o termo (Visualização) entre parênteses na barra de títulos do documento que está sendo editado,
significa que foi escolhido a opção Imprimir... do menu Arquivo.
Para aplicar a formatação a apenas uma palavra, há a necessidade de seleção desta palavra.

E)

A opção

serve para abrir um novo documento em branco.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 Em relação ao poder constituinte originário e ao
poder constituinte derivado, assinale a alternativa correta:
A) O poder constituinte originário não se esgota quando
se cria uma Constituição, motivo pelo qual é considerado um poder permanente.
B) As normas criadas pelo poder constituinte originário
sujeitam-se aos controles concentrado e difuso de
constitucionalidade.
C) Tanto o poder constituinte derivado quanto o poder
constituinte originário são ilimitados e incondicionados.
D) O poder constituinte derivado é sempre ilimitado.
E) O poder constituinte derivado caracteriza-se por ser inicial, de 1.º grau, ilimitado, autônomo e incondicionado.
22 No que tange à aplicabilidade das normas constitucionais, marque a opção INCORRETA:
A) A norma constitucional que fixa a liberdade quanto
ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão
consubstancia norma de eficácia contida.
B) As normas constitucionais de eficácia limitada, de
aplicabilidade direta, imediata e integral, são aquelas
normas da Constituição que, no momento em que
esta entra em vigor, estão aptas a produzir todos os
seus efeitos.
C) Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata.
D) As normas constitucionais de eficácia limitada, declaratórias de princípios institutivos ou organizativos,
contêm esquemas gerais de estruturação de instituições, órgãos despersonalizados ou entidades.
E) A restrição das normas constitucionais de eficácia
contida pode-se materializar não apenas por meio de
norma infraconstitucional (lei, por exemplo), mas, também, em outras situações, pela incidência de normas
da própria Constituição, contanto que ocorram determinados pressupostos de fato.

23 Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
I.
A CF/88 exige que o “habeas corpus” seja cabível
somente contra ato de autoridade pública. Exige,
outrossim, capacidade postulatória.
II.
O “habeas corpus” constitui, segundo a Corte Suprema, guardiã da CF/88, medida idônea para impugnar
decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal
e bancário em procedimento criminal.
III. Conceder-se-á mandado de segurança sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder.
A) I, II e III estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas I está correta.
E) Apenas II está correta.

24 O processo legislativo compreende a elaboração
de emendas à Constituição, leis complementares, leis
ordinárias, medidas provisórias e de outras espécies
normativas primárias, conforme prevê o art. 59 da
CF/88.
Com fulcro nas espécies normativas supracitadas,
analise as sentenças abaixo e assinale a opção correta.
A) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no máximo, dos membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
B) É cabível medida provisória sobre matéria relativa a
direito penal, processual penal e processual civil.
C) O Presidente da República não tem legitimidade para
apresentar proposta de emenda à Constituição Federal, visto que a proposta será discutida e votada
tão somente nas Casas Legislativas, em dois turnos,
sem a participação do Poder Executivo no pertinente
processo legislativo.
D) Segundo assenta o texto constitucional vigente, as
leis complementares serão aprovadas por maioria
absoluta.
E) O texto magno de 1988 permite a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenha o fim de
abolir cláusula pétrea expressa, desde que a abolição
se dê por maioria qualificada de 3/5 dos membros de
ambas as Casas Legislativas do Congresso Nacional.
25 Sobre o controle de constitucionalidade, todas
as alternativas estão corretas, EXCETO a:
A) Podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade
e ação declaratória de constitucionalidade a Mesa
de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa
do Distrito Federal e Governador de Estado-membro
ou do Distrito Federal.
B) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e
em todos os processos de competência do Supremo
Tribunal Federal.
C) Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem propor ação direta de inconstitucionalidade (ADI). O STF decidiu que a perda de
representação do partido político no Congresso Nacional, após o ajuizamento da ADI, não descaracteriza a legitimidade ativa para o prosseguimento na ação.
D) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do Poder Público.
E) Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, em
tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral da República, que defenderá o ato ou texto impugnado.
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26 Em relação aos princípios constitucionais da Administração Pública, assinale a alternativa correta:
A) Toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada em lei, conforme prevê o princípio da eficiência,
instituído expressamente pelo legislador constituinte
originário de 1988.
B) O princípio da eficiência, introduzido expressamente
na Constituição na denominada reforma administrativa, traduz a ideia de uma administração gerencial.
C) A EC 20/98, que instituiu a denominada reforma administrativa, elevou a eficiência ao “status” de princípio
constitucional.
D) O núcleo do princípio da impessoalidade é a busca
de produtividade e economicidade e, o que é mais
relevante, a exigência de reduzir os desperdícios de
dinheiro público.
E) Da publicidade dos atos e programas dos órgãos públicos poderá constar nomes, símbolos ou imagens,
que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos, desde que tal iniciativa possua
caráter educativo.

27 Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
I.
A Lei 8.666/93 não contempla uma lista de hipóteses
de licitação dispensável, ficando a dispensa do procedimento licitatório a critério discricionário da Administração Pública.
II.
O leilão, modalidade de licitação, pode ser cometido
a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administração.
III. A obrigatoriedade de licitação na Administração
Pública para os contratos de obras, serviços, compras
e alienações é exigência constitucional, de modo que
a referida obrigatoriedade alcança também as pessoas
administrativas descentralizadas.
IV. A inexigibilidade de licitação ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre os contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer
pelos fins sociais visados pela Administração Pública.
V. O concurso é a modalidade de licitação que visa à
escolha de trabalho técnico, artístico ou científico,
predominantemente de criação intelectual, mediante
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45
dias.
A) Apenas I, II e III estão corretas.
B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
C) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
D) Apenas I e V estão corretas.
E) Apenas II, IV e V estão corretas.

28 No que tange à responsabilidade civil do Estado,
é INCORRETO afirmar:
A) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável apenas nos casos de
dolo.
B) A marca característica da responsabilidade civil objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta
estatal provar a existência da culpa do agente público.
C) São apontadas como causas excludentes da responsabilidade estatal a força maior e a culpa exclusiva
da vítima.
D) A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares
independe da existência de culpa.
E) O art. 37, § 6.º, da Constituição Federal de 88, regula
a responsabilidade objetiva da Administração Pública,
na modalidade risco administrativo, pelos prejuízos
causados por atuação de seus agentes públicos.
29 Acerca da improbidade administrativa e das sanções decorrentes do cometimento de atos de improbidade administrativa, julgue as alternativas abaixo
e assinale a correta:
A) Os atos de improbidade administrativa importarão a
perda dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
B) O conceito de agente público para efeito de enquadramento na Lei 8.429/1992 e sujeição às penalidades
nela cominadas é restrito, visto que não abrange
aquele que exerça emprego público, tampouco aquele
designado para uma função de confiança.
C) O § 4.º do art. 37 do texto magno vigente é uma norma
constitucional de eficácia limitada. Em 1992 ocorreu
sua regulamentação, realizada pela Lei 8.429/92, de
observância obrigatória para as entidades políticas
que compõem a Federação. Quanto às penalidades,
a precitada lei de improbidade administrativa estabelece sanções de natureza administrativa, civil e política.
D) O Ministério Público não mais tem legitimidade para
propor ação de improbidade administrativa, conforme
prevê expressamente o pertinente ordenamento legal.
E) É vedada tão somente a transação nas ações por
atos de improbidade administrativa. Não há qualquer
vedação legal respeitante a acordo ou conciliação.
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30 No tocante à Administração Direta e Indireta,
todas as alternativas estão corretas, EXCETO a:
A) As autarquias, que integram a Administração Pública
Indireta, são entidades autônomas, criadas por lei
específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais determinadas.
B) A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e
os Municípios, pessoas políticas que compõem a
Administração Pública Direta, têm competências
legislativas e administrativas recebidas diretamente
da CF/88.
C) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas
de sua atuação.
D) Na relação entre a Administração Direta e a Administração Indireta, diz-se que há subordinação e não mera
vinculação.
E) A EC 19/98 situou as fundações públicas no mesmo
nível das empresas públicas (pessoas jurídicas de
direito privado) e das sociedades de economia mista
(pessoas jurídicas de direito privado). A doutrina e a
jurisprudência pátrias admitem que as fundações
públicas sejam criadas com personalidade jurídica
de direito público, diretamente por lei específica.
Serão, neste caso, uma espécie do gênero autarquia
(autarquias fundacionais ou fundações autárquicas).
31 A respeito do Direito Processual Civil, assinale a
alternativa correta.
A) Em regra, o juiz pode conceder antecipação de tutela
de ofício.
B) O interesse processual é um dos pressupostos processuais.
C) A coisa julgada formal diz respeito à genuína coisa
julgada, relaciona-se com a segurança jurídica, torna
imutável o que foi decidido e não se confunde com a
preclusão temporal.
D) Em regra, a apelação é recebida nos efeitos devolutivo
e suspensivo.
E) Se o réu não contestar a ação, sempre se reputarão
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

32 Quanto à capacidade civil, assinale a alternativa
correta.
A) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo, são absolutamente incapazes.
B) A menoridade cessa aos vinte e um anos completos.
C) Os menores de dezesseis anos são relativamente
incapazes.
D) Os viciados em tóxicos são absolutamente incapazes.
E) Os pródigos são relativamente incapazes.

33 Em relação ao Direito Processual Civil, marque
verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações que
seguem e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
( ) A assistência, de acordo com a doutrina majoritária,
não é forma de intervenção de terceiros, sendo que
sua localização topográfica no Código de Processo
Civil, ao lado das reais formas de intervenção de terceiros, está equivocada.
( ) Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro o prazo para
recorrer.
( ) Atualmente, em regra, o recurso cabível em face de
decisão interlocutória é o agravo retido, sendo que a
parte somente poderá utilizar o agravo de instrumento
em hipóteses excepcionais.
A) F – V – V
B) F – F – V
C) F – F – F
D) V – F – F
E) V – V – V
34 No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, analise as assertivas a seguir e, após,
assinale a alternativa correta.
I.
O recebimento de remuneração é essencial para
qualificar o agente como funcionário público para fins
penais.
II.
O crime de peculato só se caracteriza com a apropriação de dinheiro público.
III. Solicitar vantagem indevida em razão da função,
mesmo antes de assumi-la, caracteriza crime de concussão.
A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
C) Apenas a assertiva II está correta.
D) Apenas a assertiva I está correta.
E) Todas as assertivas estão incorretas.
35 Em relação ao Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS dos servidores do Município de Palmeira, analise as assertivas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I.
Trata-se de regime de caráter contributivo.
II.
Foi reestruturado em forma de associação.
III. Possui personalidade jurídica de direito privado.
IV. Segue critérios de equilíbrio financeiro e atuarial.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I e III estão corretas.
C) Somente a assertiva III está correta.
D) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
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36 A respeito da Lei Municipal n.º 2.404/2005, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações
que seguem e assinale a alternativa que contém a
sequência correta, de cima para baixo.
( ) A contribuição previdenciária do servidor público
municipal para manutenção do regime de previdência
social consistirá em 11% (onze por cento) sobre a
totalidade da remuneração de contribuição e sobre a
parcela de provento ou pensão.
( ) As diárias fazem parte da remuneração de contribuição e do benefício previdenciário.
( ) O abono natalino faz parte da remuneração de contribuição e, portanto, do benefício previdenciário.
( ) A perda da qualidade de segurado, importa na caducidade dos diretos inerentes a essa qualidade, após
24 (vinte e quatro) meses da cessação das contribuições.
A) F – F – V – V
B) V – F – F – F
C) V – F – V – V
D) V – F – F – V
E) F – V – V – V
37

No que diz respeito ao regime financeiro e contábil do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
do Município de Palmeira, marque verdadeiro (V) ou
falso (F) para as afirmações que seguem e assinale a
alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo.
( ) O Município é solidariamente responsável com o
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, pelo
pagamento dos benefícios a que fizerem jus os segurados e pensionistas municipais participantes do
Programa de Previdência a cargo deste Regime.
( ) O Município deverá figurar como litisconsorte e assistente em todos ou processos judiciais em que o
RPPS for parte no polo passivo, e que digam respeito
a benefícios previdenciários.
( ) O RPPS deve disponibilizar acervo de informações
para os poderes executivo e legislativo municipais,
Tribunal de Contas do Estado e Ministério da Previdência da União, podendo se valer de auditoria
externa.
A) V – V – V
B) F – V – V
C) F – F – F
D) V – F – F
E) V – V – F

38 Quanto aos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Palmeira,
analise as assertivas a seguir e, após, assinale a alternativa correta.
I.
A aposentadoria por invalidez permanente será
precedida por auxílio-doença para tratamento de saúde
ou por acidente, por período não excedente a 24 (vinte
e quatro) meses.
II.
A aposentadoria por idade e tempo de contribuição
do professor será concedida após 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição,
se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte
e cinco) anos de contribuição, se mulher.
III. A aposentadoria compulsória será concedida ao
servidor que completar 65 (sessenta e cinco) anos
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, utilizando a remuneração como base,
devidamente atualizada, sendo devida a partir do mês
subsequente ao da publicação do ato concessório.
IV. O salário maternidade constituirá numa renda mensal
igual a metade da remuneração que serviu como base
de contribuição, tendo como referência o mês anterior
ao de sua concessão.
A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
39 Quanto aos segurados e respectivos dependentes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
do Município de Palmeira, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O Prefeito e seu vice estão excluídos do regime.
B) O cônjuge ou convivente, na constância, respectivamente, do casamento ou união estável é considerado dependente do segurado.
C) Não há possibilidade de um irmão do segurado tornar-se seu dependente por absoluta ausência de previsão
legal.
D) A depender do caso, os pais podem ser inscritos
como dependentes do segurado.
E) Equiparam-se aos filhos, para fins de dependência, o
enteado ou filho do convivente do segurado, desde
que comprovadamente esteja sobre a dependência e
sustento do segurado, não seja credor de alimentos
e nem receba benefício previdenciário da Prefeitura
Municipal de Palmeira ou de outra entidade ou
instituto de previdência, inclusive privados.
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40 A Lei n.º 9.796/99 dispõe sobre a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social
e os regimes de previdência dos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências. A respeito das normas previstas nessa Lei,
analise as assertivas a seguir e, após, assinale a alternativa correta.
I.
Os regimes instituidores devem comunicar de imediato aos regimes de origem qualquer revisão no valor
do benefício objeto de compensação financeira ou sua
extinção total ou parcial.
II.
Considera-se regime instituidor aquele responsável
pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou
servidor público ou a seus dependentes com cômputo
de tempo de contribuição no âmbito do regime de
origem.
III. Os regimes próprios de previdência de servidores dos
Municípios só serão considerados regimes de origem
quando o Regime Geral de Previdência Social for o
regime instituidor.
IV. Na hipótese de o regime próprio de previdência de
servidor público possuir personalidade jurídica própria,
tal como ocorre no Município de Palmeira, atribuem-se ao respectivo ente federado as obrigações e direitos previstos na mencionada Lei.
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
E) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
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