CONCURSO PÚBLICO
Analista de Saneamento e Agente de Saneamento
Edital nº 015/2014

ANALISTA DE SANEAMENTO
ADVOCACIA PR
Código: 401

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas
ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2(duas)
horas do início da prova (subitem 6.2.23). O tempo de duração das provas abrange a distribuição das
provas, assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da
PROVA OBJETIVA para a Folha de Respostas (subitem 6.2.24). [...] os três últimos candidatos deverão
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova [...] assinar a Ata da Sala [...].(subitem
6.2.40)
ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 015/2014, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...]
entre outros; deixar de entregar a Folha de Respostas [...]” (subitem 6.2.38, alíneas “d”, “e”, “i”)
GABARITOS E PROVAS – Divulgados no site www.gestaodeconcursos.com.br dia

08/06/2014 a partir das 14h.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: CINCO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:
10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 6 (seis) questões
de Conhecimentos Gerais, 4 (quatro) questões de Noções de
Informática,

20

(vinte)

questões

de

Conhecimentos

Específicos e o tema da Redação todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 10 devem ser respondidas com base no texto 1 Leia-o
atentamente, antes de respondê-las.
TEXTO 1

Fazer o que se gosta
A escolha de uma profissão é o primeiro calvário de todo adolescente. Muitos
tios, pais e orientadores vocacionais acabam recomendando "fazer o que se gosta", um
conselho confuso e equivocado.
Empresas pagam profissionais para fazer o que a comunidade acha importante
ser feito, não aquilo que os funcionários gostariam de fazer, que, normalmente, é jogar
futebol, ler um livro ou tomar chope na praia.
Seria um mundo perfeito se as coisas que queremos fazer coincidissem
exatamente com o que a sociedade acha importante ser feito. Mas, aí, quem tiraria o lixo,
algo necessário, mas que ninguém quer fazer?
Muitos jovens sonham trabalhar no terceiro setor, porque é o que gostariam de
fazer. Toda semana recebo jovens que querem trabalhar em minha consultoria num
projeto social. "Quero ajudar os outros, não quero participar desse capitalismo selvagem."
Nesses casos, peço que deixem comigo os sapatos e as meias e voltem para conversar
em uma semana.
É uma arrogância intelectual que se ensina nas universidades brasileiras e um
insulto aos sapateiros e aos trabalhadores dizer que eles não ajudam os outros. A maioria
das pessoas que ajudam os outros o faz de graça.
As coisas que realmente gosto de fazer, como jogar tênis, velejar e organizar o
Prêmio Bem Eficiente, eu faço de graça. O "ócio criativo", o sonho brasileiro de receber
um salário para "fazer o que se gosta", somente é alcançado por alguns professores
felizardos de filosofia que podem ler o que gostam em tempo integral.
O que seria de nós se ninguém produzisse sapatos e meias, só porque alguns
membros da sociedade só querem "fazer o que gostam"? Pediatras e obstetras atendem
às 2 da manhã. Médicos e enfermeiras atendem aos sábados e domingos não porque
gostam, mas porque isso tem de ser feito.
Empresas, hospitais, entidades beneficentes estão aí para fazer o que é
preciso ser feito, aos sábados, domingos e feriados. Eu respeito muito mais os altruístas
que fazem aquilo que tem de ser feito do que os egoístas que só querem "fazer o que
gostam".
Então teremos de trabalhar em algo que odiamos, condenados a uma vida
profissional chata e opressiva? Existe um final feliz. A saída para esse dilema é aprender
a gostar do que você faz. E isso é mais fácil do que se pensa. Basta fazer seu trabalho
com esmero. Curta o prazer da excelência, o prazer estético da qualidade e da perfeição.
Aliás, isso não é um conselho simplesmente profissional, é um conselho de
vida. Se algo vale a pena ser feito na vida, vale a pena ser bem feito. Viva com esse
objetivo. Você poderá não ficar rico, mas será feliz. Provavelmente, nada lhe faltará,
porque se paga melhor àqueles que fazem o trabalho bem feito do que àqueles que
fazem o mínimo necessário.
Se quiser procurar algo, descubra suas habilidades naturais, que permitirão
que realize seu trabalho com distinção e o colocarão à frente dos demais. Muitos
profissionais odeiam o que fazem porque não se prepararam adequadamente, não
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estudaram o suficiente, não sabem fazer aquilo que gostam, e aí odeiam o que fazem mal
feito.
Sempre fui um perfeccionista. Fiz muitas coisas chatas na vida, mas sempre fiz
questão de fazê-las bem feitas. Sou até criticado por isso, porque demoro demais, vivo
brigando com quem é incompetente, reescrevo estes artigos umas quarenta vezes para o
desespero de meus editores, sou superexigente comigo e com os outros.
Hoje, percebo que foi esse perfeccionismo que me permitiu sobreviver à
chatice da vida, que me fez gostar das coisas chatas que tenho de fazer.
Se você não gosta de seu trabalho, tente fazê-lo bem feito. Seja o melhor em
sua área, destaque-se pela precisão. Você será aplaudido, valorizado, procurado, e
outras portas se abrirão. Começará a ser criativo, inventando coisa nova, e isso é um raro
prazer.
Faça seu trabalho mal feito e você odiará o que faz, odiando a sua empresa,
seu patrão, seus colegas, seu país e a si mesmo.
KANITZ, Stephen. Disponível em < http://veja.abril.com.br/241104/ponto_de_vista.htm>.
Acesso em: 9 maio 2014. (fragmento adaptado)

Questão 1
O autor desse texto defende que, se alguém supera a dificuldade de gostar de seu
trabalho,
A) será criticado, mas conquistará notoriedade.
B) executará o seu trabalho de modo mais ameno e prazeroso.
C) fará o melhor que pode em seu trabalho, redescobrindo sua aptidão.
D) será recompensado, mesmo fazendo o mínimo necessário.

Questão 2
De acordo com o texto, muitos profissionais
A) estão insatisfeitos com o seu trabalho por serem obsecados com a ideia de que existe
um emprego ideal.
B) exercem, com dedicação, as atividades que lhes são atribuídas em busca da
felicidade.
C) fariam seu trabalho com mais prazer se estivessem mais bem preparados para
exercer sua profissão.
D) optam por exercerem atividades de que não gostam para desenvolverem novas
habilidades.
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Questão 3
Leia este trecho: “Muitos jovens sonham trabalhar no terceiro setor, porque é o que
gostariam de fazer. Toda semana recebo jovens que querem trabalhar em minha
consultoria num projeto social. "Quero ajudar os outros, não quero participar desse
capitalismo selvagem." Nesses casos, peço que deixem comigo os sapatos e as meias e
voltem para conversar em uma semana.”
Com base nesse trecho, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(

) Muitos jovens têm uma visão errada do que seria “ajudar os outros”, no contexto
da sociedade atual.

(

) Ao utilizar o enunciado em destaque, o autor quer dizer que profissões como
sapateiro são pouco importantes no contexto da sociedade atual.

(

) Nos dias atuais, muitos jovens têm o ideal de trabalhar de graça para lutar contra o
capitalismo.

(

) O enunciado em destaque é uma sugestão para que os jovens experimentem,
com uma ação concreta, o que afirmam.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F F V.
B) V F V F.
C) F V F V.
D) F V V F.

Questão 4
Leia este trecho
O "ócio criativo", o sonho brasileiro de receber um salário para "fazer o que se gosta",
somente é alcançado por alguns professores felizardos de filosofia que podem ler o que
gostam em tempo integral.
Nesse trecho, as vírgulas foram empregadas para
A) separar elementos que exercem a mesma função sintática.
B) separar elementos com a finalidade de realçá-los.
C) isolar aposto ou elemento de valor explicativo.
D) isolar elementos repetidos no período.
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Questão 5
Nos trechos a seguir, os verbos sublinhados são transitivos diretos, EXCETO em:
A) Você poderá não ficar rico, mas será feliz. Provavelmente, nada lhe faltará, porque se
paga melhor àqueles que fazem o trabalho bem feito do que àqueles que fazem o
mínimo necessário.
B) Eu respeito muito mais os altruístas que fazem aquilo que tem de ser feito do que os
egoístas que só querem "fazer o que gostam".
C) É uma arrogância intelectual que se ensina nas universidades brasileiras e um insulto
aos sapateiros e aos trabalhadores dizer que eles não ajudam os outros.
D) Se algo vale a pena ser feito na vida, vale a pena ser bem feito. Viva com esse
objetivo.

Questão 6
Assinale a alternativa em que a substituição da palavra ou expressão destacada pela que
está entre parênteses altera o sentido original do enunciado no texto.
A) A escolha de uma profissão é o primeiro calvário de todo adolescente. (a primeira
aflição)
B) É uma arrogância intelectual que se ensina nas universidades brasileiras e um
insulto aos sapateiros e aos trabalhadores [...]. (agravo)
C) Eu respeito muito mais os altruístas que fazem aquilo que tem de ser feito [...]
(perfeccionistas)
D) Basta fazer seu trabalho com esmero. (apuro)

Questão 7
Considerando o emprego da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) “Se quiser procurar algo, descubra suas habilidades naturais, que permitirão que
realize seu trabalho com distinção e o colocarão à frente dos demais.” O uso da crase
no termo em destaque é obrigatório.
B) “Então teremos de trabalhar em algo que odiamos, condenados a uma vida
profissional chata e opressiva?”. O uso da crase no termo em destaque é opcional.
C) “Hoje, percebo que foi esse perfeccionismo que me permitiu sobreviver à chatice da
vida, que me fez gostar das coisas chatas que tenho de fazer.” O uso da crase no
termo em destaque é obrigatório.
D) “A saída para esse dilema é aprender a gostar do que você faz. E isso é mais fácil do
que se pensa.” O uso da crase no termo em destaque é proibido.
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Questão 8
O pronome “isso” retoma a palavra ou a expressão em destaque, EXCETO em:
A) Médicos e enfermeiras atendem aos sábados e domingos não porque gostam, mas
porque isso tem de ser feito.
B) A saída para esse dilema é aprender a gostar do que você faz. E isso é mais fácil
do que se pensa.
C) Você será aplaudido, valorizado, procurado, e outras portas se abrirão. Começará
a ser criativo, inventando coisa nova, e isso é um raro prazer.
D) Fiz muitas coisas chatas na vida, mas sempre fiz questão de fazê-las bem feitas.
Sou até criticado por isso [...].

Questão 9
Leia este trecho.
Assinale a alternativa em que o termo destacado no enunciado introduz a circunstância
identificada nos parênteses.
A) “Muitos profissionais odeiam o
adequadamente.” (Consequência)

que

fazem

porque

não

se

prepararam

B) “[...] quem tiraria o lixo, algo necessário, mas que ninguém quer fazer.” (Explicação)
C) “O que seria de nós se ninguém produzisse sapatos e meias, [...].” (Condição)
D) “Faça seu trabalho mal feito e você odiará o que faz.” (Oposição)

Questão 10
São recursos utilizados pelo autor na composição desse texto, EXCETO:
A) Elaboração de perguntas.
B) Emprego de polifonia.
C) Inserção de estatísticas.
D) Introdução de ressalvas.
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Conhecimentos Gerais
Questão 11
Ao voltar de sua especialização em bacterologia no Instituto Pauster em Paris, Oswaldo
Cruz tomou várias medidas de controle de doenças.
Entre essas medidas NÃO se inclui
A) a campanha pela vacinação em massa contra a varíola no Rio de Janeiro.
B) a erradicação da dengue em São Paulo com o uso do fumacê.
C) o combate à febre amarela com a implantação de medidas sanitárias.
D) o controle da violenta epidemia de peste bubônica no Porto de Santos.

Questão 12
Lima Barreto descreveu da seguinte forma a ocupação dos morros no Rio de Janeiro no
início do século XX.
“Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda parte onde possa fincar
quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas [...]. Há verdadeiros aldeamentos
dessas barracas nos morros [...]. Nelas há quase sempre uma bica para todos os
habitantes e nenhuma espécie de esgoto.”
Essa ocupação dos morros do Rio de Janeiro foi resultado
A) da abolição da escravidão.
B) da proclamação da República.
C) da reforma Pereira Passos.
D) do governo Juscelino Kubistchek.

Questão 13
Leia a seguinte afirmação.
Fortalecer o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos para a adequada
gestão de bacias hidrográficas, observando-se as diretrizes contidas no plano estadual de
Recursos Hídricos.
Essa meta está contida na seguinte Rede do Programa Minas em Rede:
A) Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
B) Desenvolvimento Social e Proteção.
C) Governo Integrado, Eficiente e Eficaz.
D) Infraestrutura.
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Questão 14
O Programa Estruturador Saneamento para Todos, no qual se compõe a COPANOR
2014, visa
A) atender cidadãos do Norte e Nordeste do estado com serviços de qualidade de
abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários.
B) elaborar Master Plans das áreas de influência do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, alças norte e sul do Rodoanel da RMBH.
C) planejar as ações de intervenção na malha rodoviária sob responsabilidade do estado
de minas Gerais, de modo a mantê-la em boas condições de trafegabilidade.
D) promover a harmonização da produção agropecuária com a preservação do ambiente
e a melhoria e quantidade de água, em especial, no Rio São Francisco.

Questão 15
Em meados de maio, o ministro Teori Zavascki suspendeu os inquéritos da Operação
Lava Jato, mandando soltar todos os presos e pediu que tudo fosse enviado ao Supremo
Tribunal Federal.
Motivou a decisão do ministro o fato de
A) a ausência de indícios de corrupção ter sido detectada pela Justiça do Paraná.
B) a operação ter sido feita de forma indevida pela Polícia Federal.
C) dois dos investigados terem foro especial por prerrogativa de função.
D) o ministro ter se recusado a examinar os autos.

Questão 16
O Programa Estruturador Travessia tem, em sua composição, um módulo para a
educação de pessoas mais velhas.
Esse módulo é
A) o Banco Travessia.
B) a Educação para Todos.
C) a Porta a Porta.
D) a Travessia Educação.
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Noções de Informática
Questão 17
Observe o seguinte gráfico gerado pelo MS Excel

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o tipo de gráfico apresentado.
A) Barra.
B) Coluna.
C) Linhas.
D) Pizza.
INSTRUÇÕES - Observe a seguinte planilha gerada pelo MS Excel para resolver as
questões 18 e 19.

Questão 18
Assinale a alternativa que apresenta o CORRETO resultado da fórmula =E1+F1/D1.
A) 5.
B) 23.
C) 30.
D) 32.

Questão 19
Assinale a alternativa que apresenta o mesmo resultado da fórmula =D1*E1.
A) =MULT(D1:E1)
B) =D1xE1
C) =SOMA(D1:E1)
D) =MMC(D1:E1)
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Questão 20
Observe o seguinte texto redigido no MS Word.
Metamorfose significa mudança, é a transformação de um ser em outro.
Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO do estilo usado para grifar a
palavra metamorfose.
A) Itálico.
B) Negrito.
C) Sublinhado.
D) Subscrito.
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Conhecimentos Específicos
Questão 21
Acerca dos princípios gerais que regem o Direito Ambiental, assinale a alternativa
CORRETA.
A) O Princípio do Desenvolvimento Sustentável objetiva estabelecer uma
sustentabilidade no desenvolvimento das ações humanas, de sorte que a evolução
humana seja orientada pelo parâmetro daquilo que seja ecologicamente sustentável,
não abraçando esse princípio as dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais
do desenvolvimento.
B) O Princípio do Poluidor-Pagador possui caráter econômico, porque imputa ao poluidor
os custos decorrentes da atividade poluente, afetando os custos das medidas de
prevenção e controle da poluição, para estimular a utilização racional dos recursos
ambientais escassos e para evitar distorções ao comércio e aos investimentos
internacionais.
C) A defesa do meio ambiente constitui princípio geral da atividade econômica, cuja
observância é obrigatória, e tem como objetivo principal obstaculizar o exercício da
atividade econômica como um todo.
D) Segundo o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Estatal, o Poder Público tem a
faculdade de intervir na tutela ambiental, atuando na defesa do meio ambiente nas
esferas administrativa, legislativa e judicial.
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Questão 22
Analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e F as falsas.
(

) A União e os Estados possuem competência concorrente para legislar sobre
direito ambiental.

(

) A União, Estados e Municípios possuem competência administrativa comum para
promoção da proteção do meio ambiente e do combate à poluição em qualquer de
suas formas.

(

) Em termos de competência legislativa, os municípios não podem suplementar
norma federal ou estadual que tratem de matéria ambiental.

(

) No exercício da competência concorrente, em matéria ambiental, os Estados não
podem exercer a competência legislativa plena, em caso de inexistência de norma
federal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F V F
B) V V F F
C) F F V V
D) F V F V

Questão 23
Acerca da Responsabilidade pelas condutas e atividades lesivas ao ambiente, é
CORRETO afirmar que
A) a responsabilidade civil pelos danos ambientais é solidária, sendo que, em caso de
impossibilidade de individualização do(s) responsável(eis) pelo dano ambiental, todos
aqueles que desempenham atividade poluente no local serão solidariamente
responsáveis.
B) o ordenamento jurídico pátrio, em matéria ambiental, adota a teoria da
responsabilidade civil subjetiva.
C) o Estado não pode ser corresponsável pelo dano provocado pela atuação não
culposa do seu agente, considerando que, embora exista o dano de determinados
indivíduos, o ato administrativo é legal.
D) a Constituição Federal de 1988 estabelece como forma de reparação do dano
ambiental três tipos de responsabilidade, a saber: civil, penal e administrativa, sendo
que a responsabilidade civil pelos danos encontra-se condicionada à
responsabilização do infrator na esfera administrativa ou penal.
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Questão 24
Os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental,
na estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), são órgãos
A) executores.
B) locais.
C) seccionais.
D) consultivos.

Questão 25
Acerca dos tributos, classifique-os quanto à natureza vinculada, não vinculada e restituível,
relacionando a COLUNA I com a COLUNA II.
COLUNA I

COLUNA II

1. Vinculada.

(

) Taxa.

2. Não vinculada.

(

) Empréstimos compulsórios.

3. Restituível.

(

) Impostos.

(

) Contribuições de Melhoria.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 1 1 2 3.
B) 2 3 1 2.
C) 1 3 2 1.
D) 2 1 2 3.
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Questão 26
A respeito da competência tributária e da capacidade tributária, analise as seguintes
afirmativas.
I. A competência tributária é o poder outorgado pela Constituição à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, para editar leis sobre a instituição, fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos.
II. O exercício da competência tributária é obrigatório, de modo que os entes políticos
são obrigados a instituir os tributos de sua competência.
III. A competência tributária, compreendida a competência legislativa e a capacidade
tributária, é indelegável.
IV. A atribuição das funções de arrecadação e de fiscalização, assim como a
competência tributária, é indelegável de uma pessoa jurídica de direito público para
outra.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS as afirmativas
A) I e II apenas.
B) II e IV apenas.
C) III e IV apenas.
D) I e III apenas.

Questão 27
Sobre os impostos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Para que ocorra o fato gerador do ICMS, é necessário que haja circulação de
mercadoria. Sendo a energia elétrica um bem incorpóreo, não pode ser considerada
mercadoria e, por consequência, constituir fato gerador de ICMS.
B) O ICMS incide sobre operações que destinem a outro estado do petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica.
C) O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica, no correspondente à
demanda de potência efetivamente utilizada.
D) O ICMS não incide na venda de energia elétrica ao consumidor final.
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Questão 28
Considere que, após o ajuizamento de uma ação de cobrança contra a pessoa jurídica Y,
tenha sido decretada, no curso da referida ação de conhecimento, a falência da pessoa
jurídica pelo juízo competente.
Considerando-se a situação narrada e as disposições da Lei nº 11.101/05, é
INCORRETO afirmar que
A) caso a sede de Y esteja localizada fora do país, o juízo competente para a decretação
da falência será o do local de sua filial no Brasil.
B) a pessoa jurídica Y pode renegociar seus débitos, mediante os institutos da
recuperação judicial e da recuperação extrajudicial.
C) o crédito trabalhista não pode ser incluído no plano de recuperação extrajudicial da
pessoa jurídica Y.
D) a pessoa jurídica Y em referência pode ser uma empresa pública.

Questão 29
Em relação aos atos processuais, assinale a alternativa CORRETA.
A) A petição inicial configura típico exemplo de ato postulatório, cujo objetivo é facilitar a
resolução do conflito de interesses.
B) A renúncia, a transação e a desistência constituem atos de disposição das partes, e,
dessa forma, produzem efeitos imediatos.
C) As sentenças, decisões interlocutórias, despachos e atos ordinatórios são atos do juiz.
D) A sentença pode ser definida como ato do juiz que põe fim ao processo.

Questão 30
Quanto à natureza da sentença, assinale a alternativa CORRETA.
A) A sentença será terminativa, sem resolução do mérito, quando o juiz pronunciar a
decadência ou a prescrição.
B) A sentença será definitiva, sem resolução do mérito, quando o réu reconhecer a
procedência do pedido ou as partes transigirem.
C) A sentença será terminativa, sem resolução do mérito, quando o autor desistir da
ação.
D) A sentença será definitiva, com resolução do mérito, na hipótese de convenção de
arbitragem judicial.
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Questão 31
Sobre as obrigações de dar coisa certa ou incerta, assinale a alternativa CORRETA.
A) Em regra, nas obrigações de dar coisa incerta, determinadas pelo gênero e pela
quantidade, a escolha pertence ao credor.
B) Deteriorada a coisa, sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação, ou
aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.
C) Até a tradição, pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos,
pelos quais não poderá ser exigido aumento do preço.
D) Nas obrigações de dar coisa incerta, antes da escolha poderá o devedor alegar perda
ou deterioração da coisa, por caso fortuito ou força maior.

Questão 32
Em relação à política previdenciária no Brasil e os princípios da seguridade social,
assinale a alternativa CORRETA.
A) A contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos é um exemplo
específico do princípio constitucional da diversidade da base de financiamento.
B) O princípio da equidade prevê que a proteção social deve alcançar todos os eventos
cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite.
C) A política de previdência social no Brasil possui natureza gratuita e não contributiva.
D) Segundo o princípio da universalidade da cobertura, deve-se garantir a participação
equitativa de trabalhadores, empregadores e poder público no custeio da seguridade
social.

Questão 33
Em relação à seguridade social, assinale a alternativa CORRETA.
A) É facultada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
segurado, de pessoa participante de Regime Próprio de Previdência.
B) É vedada, sem exceção, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social.
C) Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese
em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei.
D) A Seguridade Social compreende ações exclusivas de iniciativa do Poder Público.
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Questão 34
São verbas rescisórias devidas, em caso de rescisão do contrato de trabalho por culpa
recíproca das partes, EXCETO:
A) Metade do valor do 13º salário proporcional.
B) Indenização no percentual de 20% sobre o FGTS.
C) Metade do valor do aviso prévio.
D) Seguro-desemprego.

Questão 35
Uma empresa, na tentativa de encontrar, no mercado, profissionais experientes para
manusear equipamentos altamente especializados, anuncia o recrutamento de candidatos
para preenchimento das vagas, com a exigência, mínima, de dois anos de experiência
prévia na atividade em comento.
Considerando-se a situação exposta, assinale a alternativa CORRETA.
A) A exigência é válida, uma vez que a empresa está garantindo a manutenção de seu
patrimônio, ao permitir que pessoas qualificadas e experientes manuseiem os
equipamentos.
B) A exigência é inválida, porquanto proibida a exigência pelo empregador de
experiência pretérita do empregado.
C) A exigência é inválida, pois, embora legalmente autorizada a exigência de experiência
pretérita do empregado, o máximo de experiência que pode ser exigida é de seis
meses.
D) A exigência é válida, porquanto autorizada a exigência pelo empregador de
experiência pretérita do empregado, sem qualquer limitação temporal.
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Questão 36
Em relação à organização do Estado, assinale a alternativa CORRETA.
A) A criação de municípios é feita por lei estadual, dentro do período autorizado por lei
complementar federal, após estudo de viabilidade municipal aprovado e a realização
de plebiscito nos municípios envolvidos.
B) Aos municípios compete criar, organizar e suprimir distritos, observadas as normas
federais que regulamentam o tema.
C) Em razão da autonomia política dos entes federados, um estado-membro poderá, por
lei estadual, criar vantagens e distinções, como incentivos sociais diversos, em favor
dos brasileiros nascidos naquele território em detrimento de brasileiros originários de
outros estados.
D) Os territórios federais são considerados entes federativos, porquanto dotados de
autonomia política, administrativa e financeira.

Questão 37
Acerca do Processo Legislativo, analise as seguintes afirmativas.
I.

A sanção é ato privativo do chefe do Executivo e, em nenhuma hipótese, convalida
vício de iniciativa.

II. O Poder Legislativo não detém competência para emendar projeto de lei de iniciativa
reservada ao chefe do Poder Executivo.
III. Algumas espécies normativas, como emenda à Constituição, decretos legislativos,
resoluções, leis delegadas, e lei, sem alteração, resultante da conversão de medida
provisória, dispensam veto ou sanção presidencial.
IV. Em caso de derrubada do veto pelo Congresso Nacional, será de competência da
respectiva mesa do Congresso a promulgação da norma.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS as afirmativas
A) I e III apenas.
B) II e IV apenas.
C) III e IV apenas.
D) I e II apenas.

19

Questão 38
Acerca dos instrumentos de contratação públicos, analise as seguintes afirmativas.
I. O ajuste administrativo celebrado por pessoas públicas de qualquer espécie ou
realizado por essas pessoas e outras de natureza privada, para a consecução de
objetivos de interesses comuns, que implica na criação de um ente com
personalidade jurídica própria para atuar em nome delas perante terceiros, caracteriza
o convênio.
II. O convênio é o acordo que tem por partes órgãos, entidades da administração e
organizações particulares. Os objetivos são recíprocos e a cooperação mútua.
III. O ajuste administrativo celebrado por pessoas públicas da mesma espécie, para a
consecução de objetivos de interesse comum dos partícipes, configura um consórcio.
IV. O contrato é um ajuste no qual o interesse das partes é diverso, pois a administração
visa à realização do objeto contratado; e ao particular, interessa o valor do pagamento
correspondente.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS as afirmativas
A) I, II e III apenas.
B) I, II e IV apenas.
C) II e IV apenas.
D) I e III apenas.

Questão 39
Em relação à Administração Pública,assinale a alternativa CORRETA.
A) A Administração Direta é composta por órgãos e entidades públicas, submetidos, total
ou parcialmente, a regime jurídico de direito administrativo.
B) A Administração Direta é fruto de descentralização administrativa.
C) A Administração Indireta não é composta por entidades com personalidade jurídica de
direito privado.
D) É permitida a participação de entidades da Administração Indireta no capital das
empresas públicas.
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Questão 40
Sobre o procedimento licitatório, analise as seguintes afirmativas.
I. A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação, caracterizando, o edital, lei
interna do certame que vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
Administração Pública.
II. O princípio da adjudicação compulsória não impede que a administração, concluído o
procedimento licitatório e de forma discricionária, atribua seu objeto a outrem, que não
o legítimo vencedor.
III. É vedado o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de
determinados licitantes em detrimento dos demais.
IV. A licitação deve ser anulada, quando presente ilegalidade no procedimento, ou pode
ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS as afirmativas
A) III e IV apenas.
B) I e II apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) I, II e IV apenas.
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REDAÇÃO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Nos termos do subitem 6.2.34 do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões da Prova
Objetiva, na Folha de Resposta e no Caderno de Redação, bem como as orientações e instruções
expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser
rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
2. A Redação a ser elaborada deve conter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no máximo, 30 (trinta)
linhas e deve ser escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no Caderno de Redação.
3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da redação é o padrão culto formal.
4. Tendo em vista que o prazo para implementação do Novo Acordo Ortográfico foi estendido para 2016, os
critérios de correção de provas abertas (questões discursivas e redação) não incluem como objeto de
desconto por erro os aspectos da língua portuguesa afetados pelas alterações introduzidas no Novo
Acordo. Enquanto a mudança não entrar em vigor, o candidato pode responder dentro da nova ou da
antiga ortografia, podendo, inclusive, grafar uma palavra de duas formas diferentes na mesma prova.
5. A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser
registrada no Caderno de Redação que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o
rascunho será considerado na correção da prova.
6. Nos termos do subitem 6.2.7.4, a Redação terá o valor de 12 (doze) pontos, sendo eliminados os
candidatos a que for atribuída nota zero.
7. Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
TOTAL DE PONTOS

DESCONTO POR
ERRO

Pontuação e ortografia (PO)

3,0 pontos

0,3

Morfossintaxe (emprego dos
pronomes, concordância verbal e
nominal, oração e período, vozes
do verbo) (M)

3,0 pontos

0,3

Coesão e Coerência (CC)

3,0 pontos

0,5

Compreensão/conhecimento do
conteúdo proposto e propriedade
da resposta à temática (CP)

3,0 pontos

0,5

TOTAL

12 pontos

ASPECTOS AVALIADOS

Não será corrigida — e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) — a Redação escrita: sem
observância do tema proposto, bem como das instruções dadas;
 fora do espaço próprio;
 a lápis;
 com letra ilegível.
8. Nos termos do subitem 6.2.7.9 do Edital, não serão fornecidas folhas adicionais para complementação
da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida.
9. Nos termos do subitem 6.2.35 do Edital, findo o horário limite para a realização das provas, o candidato
deverá entregar ao aplicador de sala a Folha de Resposta da Prova Objetiva e o Caderno de Redação,
devidamente preenchidos e assinados.
10. Nos termos do subitem 6.2.42 do Edital, não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova
Objetiva ou da Prova de Redação por erro do candidato.
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REDAÇÃO
É possível a delegação do Poder de Polícia a particulares ou a entidades de Direito
Público da Administração Indireta?
REDIJA um texto dissertativo-argumentativo defendendo seu ponto de vista em relação
ao tema.

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

