GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SEPLAG/DER/DEOP

EDITAL Nº 06/2013

NÍVEL SUPERIOR

DIREITO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Gestão Pública (04 questões), Noções
de Direito (Direito Constitucional e Administrativo) (02 questões), Noções de Direito (Direitos Humanos) (02 questões),
Código de Ética do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais (02 questões), Conhecimentos Específicos
(30 questões) e 01 (um) tema para produção de texto dissertativo.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. A prova de redação deverá conter de 15 (quinze) a 30 (trinta) linhas.
VI. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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PORTUGUÊS
Texto I
O que faz bem pra saúde?
Cada semana, uma novidade. A última foi que pizza previne
câncer do esôfago. Acho a maior graça. Tomate previne isso,
cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal,
um cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de
álcool é nocivo, tome água em abundância, mas peraí, não
exagere...
Diante desta profusão de descobertas, acho mais seguro
não mudar de hábitos. Sei direitinho o que faz bem e o que faz
mal pra minha saúde. Prazer faz muito bem. Dormir me deixa
0 km. Ler um bom livro faz eu me sentir novo em folha. Viajar
me deixa tenso antes de embarcar, mas depois eu rejuvenesço
uns cinco anos. Viagens aéreas não me incham as pernas, me
incham o cérebro, volto cheio de idéias. Brigar me provoca
arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acessos de estupidez
me embrulha o estômago. Testemunhar gente jogando lata
de cerveja pela janela do carro me faz perder toda a fé no
ser humano. E telejornais os médicos deveriam proibir - como
doem!
[...]Acordar de manhã arrependido do que disse ou do que
fez ontem à noite é prejudicial à saúde. E passar o resto do
dia sem coragem para pedir desculpas, pior ainda. Não pedir
perdão pelas nossas mancadas dá câncer, não há tomate
ou muzzarela que previna. Ir ao cinema, conseguir um lugar
central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando
sua visão, nenhum celular tocando e o filme ser espetacular,
UAU!
Cinema é melhor pra saúde do que pipoca. Beijar é melhor
do que fumar. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é
melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente
influente.
Pergunta é melhor do que dúvida. Tomo pouca água,
bebo mais que um cálice de vinho por dia, faz dois meses que
não piso na academia, mas tenho dormido bem, trabalhado
bastante, encontrado meus amigos, ido ao cinema e confiado
que tudo isso pode me levar a uma idade avançada.
Sonhar é melhor do que nada.
(Luis Fernando Veríssimo)

1) A pergunta que é o título do texto é desdobrada, no
primeiro parágrafo, de modo que se percebe um
posicionamento do autor em relação a ela. Desse
modo, é correto afirmar que o cronista:
a) apresenta uma postura irônica em relação aos
conselhos para uma vida saudável.
b) não acredita que algo possa contribuir para a saúde.
c) considera viáveis para a saúde as recomendações
alimentares.
d) demonstra total falta de credibilidade em relação à
medicina.
2) A crônica apresenta um tipo de discurso que contribui
para uma maior aproximação entre o leitor e o autor.
Assinale a opção que não revela um exemplo de
informalidade.
a) “tome água em abundância, mas peraí, não exagere... “
b) “Diante desta profusão de descobertas”
c) “Dormir me deixa 0 km.”
d) “nenhum celular tocando e o filme ser espetacular,
UAU!”
3) No quarto parágrafo do texto, o autor explora, de modo
recorrente, um grau do adjetivo. Trata-se:
a) do superlativo absoluto sintético.
b) do comparativo de superioridade sintético.
c) do superlativo relativo de superioridade.
d) do comparativo de superioridade analítico.

4) Por mais que explore o registro informal da Língua,
em várias partes do texto, percebe-se a adequação em
relação à Norma Padrão. Considerando a colocação
pronominal, assinale a opção que não caracteriza um
desvio no emprego do pronome átono.
a) “Viagens aéreas não me incham as pernas”
b) “me incham o cérebro”
c) “pela janela do carro me faz perder toda a fé”
d) “acessos de estupidez me embrulha o estômago”
5) Em “faz dois meses que não piso na academia”, o
sujeito da primeira oração deve ser classificado como:
a) simples, “dois meses”
b) desinencial
c) indeterminado
d) inexistente
6) No primeiro parágrafo do texto, todos os verbos
indicados abaixo se encontram no Modo Indicativo,
exceto:
a) “foi”
b) “acho”
c) “tome”
d) “tem”
7) Com o fragmento “E telejornais os médicos deveriam
proibir - como doem!”, percebe-se uma crítica ao fato
de que:
a) as pessoas assistem muito à televisão.
b) o excesso de televisão gera problemas de coluna.
c) a linguagem adotada nos telejornais nem sempre é
clara.
d) há um grande número de notícias ruins nos telejornais.
8) Considere o fragmento “faz dois meses que não
piso na academia, mas tenho dormido bem”. Caso
a conjunção “mas” fosse substituída por “porque”,
haveria mudança semântica e a segunda oração
apresentaria o sentido de:
a) finalidade
b) causa
c) consequência
d) tempo
9) No trecho “Tomate previne isso, cebola previne aquilo,”,
os pronomes demonstrativos fazem referência:
a) a uma ideia mencionada anteriormente.
b) ao que está próximo ao leitor.
c) a algo impreciso e genérico.
d) a um referente específico citado posteriormente.
Texto II
Happy end
O meu amor e eu
nascemos um para o outro
agora só falta quem nos apresente
						(Cacaso)
10) O texto explora os desencontros amorosos. Assinale o
vocábulo que melhor contribua para a construção do
humor no poema.
a) “amor”
b) “nascemos”
c) “agora”
d) “só”
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GESTÃO PÚBLICA
11) A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101 de 4 de maio de 2000), que disciplina os artigos
163 e 169 da Constituição da República Federativa do
Brasil, fixa diversas regras a serem seguidas na gestão
fiscal. Indique a alternativa correta sobre o assunto.
a) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
b) A Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se à União, aos
Estados e aos Municipios, obrigando-os ao cumprimento
de seus dispositivos.
c) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária do qual decorra renúncia de receita
deverá ser precedida de dispositivo que a autorize,
presente na Lei Orçamentária Anual.
d) A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o
cumprimento de suas normas deverá ser fiscalizado
diretamente pelo Ministério Público, auxiliado pelo
Poder Legislativo e pelos Tribunais de Contas.
12) A Lei Complementar 131 de 2009 também é conhecida
como Lei da Transparência, inseriu algumas alterações
na Lei Complementar 101 de 2000, para explicitar regras
relativas à questão da transparência da gestão pública,
Indique a alternativa correta sobre esse tema.
a) A Lei da Transparência obrigou os entes federativos
a disponibilizarem dados relativos à execução
orçamentária por meio de sistema informatizado, de
modo que o prazo concedido aos entes federativos para
adequação a tais regras foi de dois anos.
b) Têm legitimidade para denunciar o descumprimento das
normas dessa Lei aos Tribunais de Contas apenas as
associações, os partidos políticos, o Ministério Público
e as Defensorias Públicas.
c) A Lei da Transparência prevê que também se assegurará
a transparência por meio do incentivo à participação
popular e realização de audiências públicas.
d) A transparência será assegurada também mediante a
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento
da
sociedade,
mensalmente
as
informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público.
13) A Constituição Federal traça princípios e regras gerais
que incidem sobre toda a administração pública e
seus servidores. A esse respeito, indique a alternativa
correta.
a) Os cargos públicos são restritos a brasileiros.
b) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica.
c) As funções de confiança e os cargos em comissão
destinam-se apenas às atribuições de direção e
assessoramento.
d) É possível a acumulação remunerada de cargos
públicos, desde que compatíveis as jornadas de
trabalho.
14) Estão previstos no artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil os princípios que regem
a administração pública. Indique a alternativa que não
traz um princípio expresso nesse dispositivo.
a) Legalidade.
b) Publicidade.
c) Motivação.
d) Impessoalidade.
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NOÇÕES DE DIREITO (DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO)
15) Os direitos e garantias fundamentais ocupam espaço
de destaque na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988. Sobre esse tema, indique a alternativa
incorreta.
a) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.
b) São 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, na forma
desta Constituição.
c) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros
e, durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
d) Todos os direitos dos trabalhadores sociais e urbanos,
previstos pelo artigo 7º da Constituição Federal, também
são garantidos aos servidores públicos.
16) A lei Federal 8.666 de 1993 estabelece as normas gerais
sobre as licitações e contratos administrativos. Indique
a alternativa que corretamente aborda essa temática.
a) Não pode ser utilizada, como critério de desempate, a
nacionalidade do prestador do serviço.
b) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave
perturbação da ordem.
c) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração
Pública os quantitativos das obras e preços unitários de
determinada obra executada.
d) O objeto da licitação deve incluir características e
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for
tecnicamente justificável.
NOÇÕES DE DIREITO (DIREITOS HUMANOS)
17) Indique a alternativa que traz direito não previsto
expressamente na Declaração Universal Dos Direitos
Humanos.
a) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a
igual remuneração por igual trabalho.
b) Todo ser humano tem o direito de fazer parte no
governo de seu país diretamente ou por intermédio de
representantes livremente escolhidos.
c) Todo ser humano, vítima de perseguição por crimes de
delito comum, tem o direito ao asilo em outros países.
d) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive
a limitação razoável das horas de trabalho e a férias
remuneradas periódicas.
18) Indique a afirmação correta sobre os direitos
expressamente previstos na Declaração Universal dos
Direitos humanos.
a) Todo ser humano tem o direito de participar livremente
da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de
participar do progresso científico e de seus benefícios.
b) Os direitos e liberdades previstos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos podem ser exercidos
até mesmo de modo contrário aos objetivos e princípios
das Nações Unidas.
c) A Declaração Universal dos Direitos humanos não trata
expressamente de direitos envolvendo o matrimônio e o
casamento.
d) Ninguém, sob qualquer justificativa, poderá ser privado
de sua propriedade.
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CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTATUTO DO SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
19) A Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952 também
é conhecida como Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais. Indique a alternativa
que traz dispositivo previsto expressamente nessa
norma.
a) É permitido que o servidor público retire objetos da
repartição, desde que relacionados estritamente com
sua atuação.
b) Reversão é o ato pelo qual o servidor exonerado retorna
ao serviço público em razão de revisão no processo
administrativo que determinou sua exoneração.
c) O servidor público pode administrar sociedade comercial
ou exercer o comércio, desde que tal atividade seja
compatível com sua jornada de trabalho.
d) O funcionário gozará, obrigatoriamente, por ano, vinte
e cinco dias úteis de férias, observada a escala que for
organizada de acordo com a conveniência do serviço,
não sendo permitida a acumulação de férias.
20) O Código de Conduta Ética do Servidor Público e da
Alta Administração Estadual foi instituído pelo decreto
nº 43.885 de 2004. Indique a alternativa incorreta que
trata desse assunto.
a) É vedado ao servidor público a utilização de avanços
técnicos e científicos para atendimento do seu mister.
b) É dever ético do servidor público aperfeiçoar o processo
de comunicação e contato com o público. Pública
Estadual Direta e Indireta haverá uma Comissão de
Ética.
c) Todo ato de posse, investidura em função pública
ou celebração de contrato de trabalho deverá ser
acompanhado da prestação de compromisso solene,
perante a respectiva Comissão de Ética.
d) A autoridade pública que mantiver participação superior
a 5% (cinco por cento) do capital de sociedade de
economia mista, de instituição financeira, ou de empresa
que negocie com o Poder Público, comunicará este fato
ao Conselho de Ética Pública.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando as categorias de elementos que definem
o conteúdo das Constituições, pode-se afirmar que as
disposições constitucionais transitórias são elementos:
a) Limitativos.
b) Socioideológicos.
c) Orgânicos.
d) Formais de aplicabilidade.
22) A rigidez constitucional decorre de um grau maior
de dificuldade para sua modificação do que para a
alteração das demais normas jurídicas do ordenamento
estatal. Dessa rigidez, emana, como consequência
primordial, o princípio da:
a) Imutabilidade do texto constitucional.
b) Supremacia da constituição.
c) Simetria constitucional.
d) Taxatividade da norma constitucional.
23) NÃO é princípio, expressamente previsto na
Constituição Federal, que rege o Brasil nas suas
relações
internacionais
a__________________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) Dignidade da pessoa humana.
b) Não-intervenção.
c) Defesa da paz.
d) Concessão de asilo político.

24) A idade mínima de trinta anos é condição de
elegibilidade para o cargo de:
a) Deputado Federal.
b) Vice-Governador de Estado.
c) Senador.
d) Juiz de paz.
25) Indique a alternativa que NÃO apresenta símbolo da
República Federativa do Brasil:
a) O hino.
b) As armas.
c) O brasão.
d) A bandeira.
26) De acordo com o texto constitucional, é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
a) Planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações.
b) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos.
c) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.
d) Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.
27) A Constituição Federal prevê que a Câmara Municipal
NÃO gastará mais de:
a) 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
b) 60% (sessenta por cento) de sua receita com folha de
pagamento, excluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
c) 46% (quarenta e seis por cento) de sua receita com
folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de
seus Vereadores.
d) 56% (cinquenta e seis por cento) de sua receita com
folha de pagamento, excluído o gasto com o subsídio de
seus Vereadores.
28) Caio, servidor público, foi eleito para exercer o mandato
eletivo de Vereador. Nessa hipótese, a Constituição da
República dispõe que Caio:
a) Deverá ficar afastado de seu cargo, percebendo
cumulativamente as vantagens de seu cargo de servidor
com a remuneração do cargo eletivo.
b) Deverá perceber somente a remuneração do cargo de
Vereador, pois não lhe é permitido optar a remuneração
que pretende receber, se houver incompatibilidade de
horários.
c) Perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo, desde que haja
compatibilidade de horários.
d) Será imediatamente afastado de seu cargo,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração,
independentemente da possibilidade de cumular o
exercício das duas funções.
29) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável:
a) Será demitido.
b) Ficará em disponibilidade.
c) Será promovido à classe imediatamente superior.
d) Será aposentado, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço.
30) Indique a fonte do direito que forma o sistema teórico de
princípio aplicável ao Direito Positivo, sendo elemento
construtivo do Direito Administrativo:
a) Lei.
b) Costume.
c) Jurisprudência.
d) Doutrina.
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31) O núcleo deste princípio administrativo é a procura
de produtividade e economicidade e a exigência de
reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que
impõe a execução dos serviços públicos com presteza,
perfeição e rendimento funcional. Esse conceito se
refere ao princípio da:
a) Eficiência.
b) Moralidade.
c) Impessoalidade.
d) Isonomia.
32) As pessoas jurídicas integrantes da Administração
Indireta de qualquer dos Poderes, seja qual for a esfera
federativa a que estejam vinculadas, só podem ser
instituídas por lei. Esse preceito se refere ao princípio:
a) Do controle.
b) Da especialidade.
c) Da reserva legal.
d) Da finalidade.
33) O Banco Central do Brasil (BACEN) pode ser classificado
como uma autarquia:
a) De controle.
b) Associativa.
c) Administrativa.
d) Profissional.
34) Assinale a alternativa que apresenta o instrumento
formal, expedido pela Administração, que expressa
aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa
atividade pelo particular:
a) Alvará.
b) Aviso.
c) Ordem de serviço.
d) Parecer.
35) O (A)_________________ NÃO representa hipótese de
ação que se presta a questionar, no Poder Judiciário,
ato administrativo ilegal. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Mandado de segurança.
b) Ação popular.
c) Ação civil pública.
d) Ação declaratória de inconstitucionalidade.
36) Os logradouros públicos são considerados bens:
a) Dominicais.
b) De uso especial.
c) De uso comum do povo.
d) Fungíveis.
37) Indique a alternativa que apresenta um exemplo de
serviço público “uti singuli”:
a) Energia domiciliar.
b) Pavimentação asfáltica.
c) Prevenção de doenças.
d) Iluminação pública.
38) Segundo a Lei de Licitações, nos projetos básicos
e projetos executivos de obras e serviços serão
considerados principalmente os seguintes requisitos,
EXCETO:
a) Economia na execução, conservação e operação.
b) Funcionalidade, mesmo que inadequado ao interesse
público.
c) Facilidade na execução, conservação e operação, sem
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço.
d) Impacto ambiental.
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39) Ressalvados os casos de inexigibilidade de
licitação, os contratos para a prestação de serviços
técnicos
profissionais
especializados
deverão,
preferencialmente, ser celebrados mediante a realização
de:
a) Concurso.
b) Leilão.
c) Tomada de preços.
d) Concorrência.
40) NÃO é cláusula necessária em todo contrato
administrativo:
a) Direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabíveis e os valores das multas.
b) Regime de execução ou a forma de fornecimento.
c) Indicação do servidor responsável pela fiscalização do
contrato.
d) A obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
41) Indique a alternativa que, de acordo com o Código de
Processo Civil, apresenta os requisitos fundamentais
da sentença:
a) A introdução, os argumentos e a decisão.
b) O relatório, os fundamentos e o dispositivo.
c) A narrativa, os fundamentos e a decisão.
d) A análise, os argumentos e o dispositivo.
42) Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que
torna imutável e indiscutível_______________. Assinale
a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) A sentença, não mais sujeita a recurso especial ou de
embargos.
b) O acórdão, não mais sujeito a recurso especial ou
extraordinário.
c) O acórdão, não mais sujeito a recurso especial ou
ordinário.
d) A sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou
extraordinário.
43) No processo cautelar, caso o réu não conteste o pedido,
o juiz decidirá o feito dentro de:
a) 24 (vinte e quatro) horas.
b) 48 (quarenta e oito) horas.
c) 5 (cinco) dias.
d) 10 (dez) dias.
44) Trata-se do procedimento cautelar específico, cabível
quando o devedor, que tem domicílio, se ausenta ou
tenta ausentar-se furtivamente:
a) Sequestro.
b) Arresto.
c) Busca e apreensão.
d) Exibição.
45) “A ________________ no valor do preparo implicará
_______________, se o recorrente, intimado, não vier a
supri-lo no prazo de __________________________”.
Indique a alternativa cujo conteúdo completa correta e
respectivamente as lacunas:
a) Insuficiência – deserção – 05 (cinco) dias.
b) Inobservância – em extinção – 48 (quarenta e oito)
horas.
c) Ausência – em indeferimento – 24 (vinte e quatro) horas.
d) Imprecisão – improcedência – 72 (setenta e duas)
horas.
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46) De acordo com o Código de Processo Civil, a indicação
do nome e do endereço completo dos advogados,
constantes do processo, é requisito da petição de
interposição do recurso:
a) De apelação.
b) De agravo de instrumento.
c) Ordinário.
d) Especial.
47) Mesmo em caso de urgência, NÃO será permitido
impetrar mandado de segurança por:
a) Fax.
b) Radiograma.
c) Telegrama.
d) E-mail.
48) Trata-se da nulidade que se verifica quando a matéria
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada
ao resultado obtido. De acordo com a Lei da Ação
Popular, essa conceituação se refere______________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) À inexistência dos motivos.
b) À ilegalidade do objeto.
c) Ao desvio de finalidade.
d) Ao vício de forma.

49) Indique a alternativa que NÃO apresenta hipótese de
aplicação da Lei da Ação Civil Pública:
a) Dano ao consumidor.
b) Pretensão envolvendo contribuição previdenciária.
c) Dano ao meio-ambiente.
d) Infração à ordem econômica.
50) “Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público.”
A conduta descrita, neste enunciado:
a) Não é considerada ato de improbidade administrativa.
b) Caracteriza ato de improbidade administrativa que
causa prejuízo ao erário.
c) Caracteriza ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito.
d) Caracteriza ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da Administração Pública.
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REDAÇÃO
Transcreva a redação de 15 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
Texto 1

Muito bate papo pela internet. <http://www.cartunista.com.br/>.

Texto 2
Só o sono me faz parar
Há dois anos, minha relação com a internet deixou de ser saudável.
Sinceramente, não sei em que momento eu perdi a medida. Entro no computador para trabalhar em meu projeto de
conclusão de curso da faculdade e, quando me dou conta, estou às voltas com conversas infindáveis no Orkut. Isso me
preenche. Sei que pode me custar até uma repetência, mas é irresistível. Já faltei a muita festa de amigo só para ficar
on-line. Minha mãe acha que devo moderar, e talvez esteja certa. Cogito procurar ajuda médica. Hoje, nada no mundo faz
com que eu me desconecte daquele computador — só o sono.
Tiago Lourenço, 25 anos
<http://veja.abril.com.br/240310/quando-rede-vira-vicio-p-110.shtml>.

Texto 3
Três anos perdidos
“Desperdicei três anos da minha vida jogando Tibia, um game no computador cuja graça, para aficionados como eu, é ser
infinito. Passava pelo menos seis horas por dia em frente à tela e, longe dela, não conseguia pensar em outra coisa senão
na hora em que voltaria ao jogo. Foi uma época negra. Não saía de casa e perdi os amigos. Estava tão isolada que, por
iniciativa própria, decidi restringir, por ora, o computador na minha vida. Esse processo de desintoxicação, imagino, deve
ser tão sofrido quanto o daqueles que tentam largar o álcool. Você precisa reatar as velhas amizades e até se acostumar
de novo à vida ao ar livre. O saldo é bom.”
Caroline Parreiras, 18 anos
http://veja.abril.com.br/240310/quando-rede-vira-vicio-p-110.shtml>.

A internet como ferramenta auxiliadora das pessoas, passou a ter outros significados. Acidentes, exposição dentre
outros fatores ocorrem quando a ideia de real se mistura ao virtual.
Apesar de nova, esta tecnologia vem gerando polêmica. Baseado nesses dados apresentados procure desenvolver
um texto dissertativo-argumentativo com a seguinte temática: “Somos influenciados pelo mundo virtual?”. Procure
levantar fatores positivos e negativos sobre esse assunto.
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