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Assistir não é confiar
Querendo ou não, a tevê é o xodó midiático dos brasileiros. Parece uma revelação tão antiga quanto os suspensórios
do Jô Soares, tão óbvia como a pauta do Jornal Nacional, tão repetitiva quanto um comentário da Miriam Leitão.
A escandalosa predominância está agora atestada, de papel passado, pela mais ampla pesquisa sobre meios de
comunicação jamais feita no Brasil. A serviço da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Ibope entrevistou
mais de 18 mil pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal.
Conclusão acachapante: apenas 3% dos brasileiros não assistem à televisão. Ou seja, 97% estão ligados, sempre,
com frequência ou ocasionalmente. Mesmo os que dizem odiar a tevê adoram alimentar seu ódio... assistindo à tevê.
O Ibope foi mais longe: quis mensurar a preferência pela tevê em comparação com as outras mídias, numa pergunta
tipo que veículo você levaria para uma ilha deserta? Deu 76,4% para a tevê (um dolorido pudor me impede de comentar
os resultados da mídia impressa).
Querem mais? No Brasil, 67% da população, ou seja, 130 milhões de almas, sintonizam a televisão todos os dias. E a
média diária de permanência à frente da telinha é de 3h26 nos dias de semana (3h20 aos sábados e domingos). A
pesquisa desce a detalhes. A tevê, de acordo com seu público consumidor, oscila entre o lixo e a informação. Mas o
próprio espectador guarda uma salutar distância daquilo que ouve quando a televisão simula ser “séria”. Entre confiar e
desconfiar da notícia de tevê, dá empate técnico: 49% a 51%. Por via das dúvidas, é ainda melhor se fiar no que vem
impresso no papel.
(Nirlando Beirão. Carta Capital, 26/03/2014.)

01
Dentre os trechos a seguir, é possível identificar um ponto de vista exposto de forma explícita em
A) “Ou seja, 97% estão ligados, sempre, com frequência ou ocasionalmente.” (3º§)
B) “Conclusão acachapante: apenas 3% dos brasileiros não assistem à televisão.” (3º§)
C) “No Brasil, 67% da população, ou seja, 130 milhões de almas, sintonizam a televisão todos os dias.” (5º§)
D) “A serviço da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Ibope entrevistou mais de 18 mil pessoas nos 26
estados e no Distrito Federal.” (2º§)

02
De acordo com as informações e ideias trazidas ao texto, analise as afirmativas.
I. O resultado da pesquisa do IBOPE em relação à preferência pela tevê revela um desvio de interesse em relação às
novas tecnologias.
II. A televisão é um meio de comunicação cuja importância é reconhecida pela Secretaria de Comunicação Social da
Presidência.
III. Em relação ao público alvo da tevê, considera‐se o produto apresentado com características que se distanciam em
relação ao aspecto utilitário.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) II e III.

03
“A escandalosa predominância está agora atestada, de papel passado, pela mais ampla pesquisa sobre meios de
comunicação jamais feita no Brasil.” (2º§) Considerando o contexto, o termo em destaque revela que
A) a preferência pela tevê é real na sociedade brasileira.
B) os números da referida pesquisa são preocupantes e refletem a realidade.
C) na atualidade, a privacidade tem sido cada vez mais exposta através dos meios midiáticos, principalmente por meio
da tevê.
D) é expresso um conceito coerente que confirma um posicionamento favorável ao resultado apresentado na pesquisa
citada no texto.

04
O trecho “Parece uma revelação tão antiga quanto os suspensórios do Jô Soares, tão óbvia como a pauta do Jornal
Nacional, tão repetitiva quanto um comentário da Miriam Leitão.” (1º§) é utilizado com o objetivo discursivo de
A) retomar a argumentação anterior.
C) comparar com o efeito da informação anterior.
B) justificar a argumentação anterior.
D) descrever e acrescentar dados à informação dada.
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Certos termos e/ou expressões são fundamentais para que a coerência textual seja mantida. Tais termos/expressões
indicam relações de sentido que contribuem para o entendimento do texto. Considerando tais relações, assinale a
indicação correta acerca do efeito de sentido produzido pelo termo destacado.
A) “Ou seja, 97% estão ligados [...]” (3º§) / alternância
B) “Mesmo os que dizem odiar a tevê [...]” (3º§) / inclusão
C) “[...] apenas 3% dos brasileiros [...]” (3º§) / conformidade
D) “E a média diária de permanência [...]” (5º§) / intensificação

06
Em “Querendo ou não, a tevê é o xodó midiático dos brasileiros.” (1º§), do ponto de vista sintático, os termos da
oração grifados são, respectivamente,
A) adjunto adverbial, sujeito e complemento nominal.
B) adjunto adnominal, sujeito e predicativo do sujeito.
C) adjunto adnominal, agente da passiva e objeto direto.
D) complemento nominal, predicativo do sujeito e complemento nominal.

07
Considerando a adequação linguística, assinale o comentário correto referente ao trecho “A pesquisa desce a
detalhes.” (5º§).
A) Diante de “pesquisa” é facultativo o uso do acento grave, indicador de crase.
B) O termo regente não é o único responsável pela exigência da regência apresentada.
C) Caso a ordem da oração fosse invertida, o uso do acento grave – indicador de crase – seria obrigatório.
D) Caso o termo regido fosse substituído por um vocábulo de gênero feminino, poderia ocorrer o fenômeno da crase.

08
A pontuação tem por objetivo estruturar os textos, estabelecer pausas e entonações da fala além de outros. No
último parágrafo do texto, o uso de aspas indica que o termo
A) destaca a característica atribuída à televisão positivamente.
B) confere um grau maior de confiabilidade ao teor da informação.
C) apresenta um sentido particular no contexto em que está inserido.
D) acrescenta um dado argumentativo acerca da referida informação.

09
Acerca do texto, é correto afirmar em relação à charge apresentada que

(Disponível em: http://www.blogdobauru.com.br. Acesso em: novembro de 2014.)

A) o conteúdo apresentado é divergente.
B) ocorre uma aproximação quanto às ideias apresentadas.
C) estabelece uma crítica em relação a todo o conteúdo apresentado.
D) reflete de forma negativa o resultado da referida pesquisa feita pelo IBOPE.
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A concordância estabelecida em “[...] apenas 3% dos brasileiros não assistem à televisão.” (3º§) demonstra a
adequação da linguagem tendo em vista o texto apresentado. Tal NÃO ocorre em:
A) Mais de um automóvel se chocaram.
B) Quais de vós teriam a coragem de perguntar?
C) Ela foi uma das pessoas que conseguiu o prêmio.
D) Jamais nenhum de nós esqueceremos aquele acordo.

INFORMÁTICA BÁSICA
11
Qual o comando utilizado para inserir uma nova planilha em um documento do Excel 2007 (configuração padrão)?
A) Alt + F11.
B) Ctrl + F12.
C) Shift + F5.
D) Shift + F11.

12
Observe a barra do Excel 2007 (configuração padrão) a seguir.

Trata‐se de:
A) Células.
B) Planilhas.

C) Barra de fórmulas.
D) Barra de acesso rápido.

13
A opção Formatação Condicional está contida dentro de qual grupo da guia Início?
A) Estilo.
B) Células.
C) Número.

D) Alinhamento.

14
É correto afirmar que o comando Alt + Tab, quando utilizado no Windows 7 (configuração padrão), permite
A) abrir o menu Iniciar.
C) bloquear o computador.
B) encerrar o programa.
D) alternar entre programas abertos.

15
Qual dos softwares relacionados é integrado com o Sistema Operacional Windows 7 (configuração padrão) e
responsável por evitar e/ou remover spyware no computador?
A) Scandisk.
C) Desfragmentação.
B) BitLocker.
D) Windows Defender.

16
O Windows Update, contido nos Sistemas Operacionais da Microsoft (Windows 7), é responsável por
A) ativar o firewall do Windows.
B) executar arquivos de áudio ou vídeo.
C) verificar se o hardware do computador está funcionando corretamente.
D) buscar atualizações mais recentes de recursos e segurança da Microsoft pela internet.

17
Caso seja necessário enviar uma mensagem de e‐mail como “cópia oculta”, ou seja, sem revelar o destinatário
utilizando o Outlook 2007 (configuração padrão), qual dos campos a seguir deve‐se preencher?
A) Cc...
B) Cco...
C) Para...
D) Assunto:

18
Assinale, a seguir, o dispositivo que NÃO é capaz de armazenar informações (dados).
A) DVD.
B) Modem.
C) Disco Rígido.
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A realização de uma ou várias cópias de segurança de dados, de modo que possam ser restaurados em caso de
desastres, denomina‐se
A) Backup.
B) Navegação.
C) Criptografia.
D) Personalização.

20
Qual dos comandos é utilizado para abrir uma nova guia em primeiro plano, utilizando o navegador Internet Explorer
8 (IE8)?
A) Ctrl + E.
B) Ctrl + T.
C) Alt + F4.
D) Ctrl + W.

CONHECIMENTOS GERAIS
21
“Circunstância que denota estabilidade social, financeira, política e permite ao poder executivo exercitar suas
funções, governando de maneira estável. Tal situação se traduz na legitimidade do estado e do seu governo frente à
sociedade civil, que permite àquele empreender transformações necessárias.” Trata‐se de
A) autoridade.
B) legitimação.
C) elegibilidade.
D) governabilidade.

22
Analise as afirmativas.
I. Paulistanos abastados fazem de tudo para não tirar carro da garagem.
(Disponível em: www1.folha.uol.com.br em 12/10/2013.)

II. Trajeto entre casa e trabalho é pior no Rio de Janeiro que na capital paulista.
(Disponível em: www1.folha.uol.com.br em 12/10/2013.)

III. Em Nova York, administração fecha ruas e faz mais de 400 km de ciclovia.
(Disponível em: www1.folha.uol.com.br em 12/10/2013.)

IV. Implantação de sistemas sobre trilhos, como metrôs, trens e bondes modernos (VLTs), ônibus “limpos”, com
integração a ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade.
(Disponível em: www.mobilize.org.br/)

Sobre as manchetes jornalísticas, analise.
I. Todas estão informando sobre questões em torno da mobilidade urbana.
II. As manchetes II e IV tratam de soluções para problemas de mobilidade urbana.
III. Todas as manchetes tratam de soluções para problemas de mobilidade urbana, com exceção da II.
IV. As manchetes I e II apresentam problemas de mobilidade urbana, sem apresentar nenhum tipo de solução.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) III e IV.

23
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo iniciou um novo processo de disputa geopolítica. Estados Unidos
(EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) passaram a disputar a influência em todas as regiões do
mundo de seus modelos de organização da sociedade: o capitalismo (EUA) e o socialismo (URSS) na chamada Guerra
Fria. Numa estratégia de consolidação de sua influência, os EUA lançaram o plano Marshall que se refere a
A) uma política externa direcionada ao bloco de países capitalistas no período pré‐Guerra Fria. Era uma doutrina que
tinha por objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis.
B) uma doutrina em que os países do continente americano, em virtude da condição livre e independente que
adquiriram e conservaram, não poderiam mais ser considerados como suscetíveis de colonização por nenhuma
potência europeia.
C) um conjunto de medidas econômicas, como maciços investimentos no desenvolvimento tecnológico e em educação
no Japão, aprimorando a mão de obra e qualificando‐a, a fim de tornar o país oriental um modelo de capitalismo no
mundo.
D) uma série de medidas econômicas de ajuda aos países da Europa ocidental, como empréstimos, garantia de
importações dos EUA a preços bem abaixo do mercado, bem como empréstimos a juros baixos, que possibilitaram o
reerguimento desses países após a guerra.
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Analise os seguintes tópicos:
 ampla liberdade individual;
 direito inalienável à propriedade privada;
 defesa da livre iniciativa e da livre concorrência;
 democracia; e,
 ordem natural da economia.
Esses tópicos formam um conjunto de iniciativas que caracterizam a doutrina político‐econômica denominada
A) socialismo.
B) liberalismo.
C) republicanismo.
D) parlamentarismo.

25
Fundada em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco (Califórnia – Estados Unidos), a ONU (Organização das
Nações Unidas) é uma organização constituída por governos da maioria dos países do mundo. É a maior organização
internacional, cujo objetivo principal é criar e colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional,
desenvolvimento econômico, definição de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e progresso social.
(Disponível em: www.suapesquisa.com)

Os principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Secretaria Geral, o Conselho
Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. Além desses citados, também é um órgão da ONU:
A) OPEP.
B) BRICS.
C) ASEAN.
D) UNHCR.

26
“Em 1980, o Banco Mundial utilizou a definição de ________________________ para descrever países cujas
economias apresentavam rendimento per capita médio‐alto e que se encontravam num processo de transição entre
estágios de desenvolvimento, principalmente em razão da reforma em suas políticas econômicas e instituições.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) economia emergente
C) país de terceiro mundo
B) país subdesenvolvido
D) país de segundo mundo

27
O governo provisório de Kosovo declarou‐se, unilateralmente, independente da Sérvia, em 17 de fevereiro de 2008,
sendo reconhecido no dia seguinte pelos Estados Unidos e por alguns países europeus, como França e Alemanha.
Contudo, o país ainda é reivindicado pela Sérvia e não recebeu o reconhecimento de outros países, como a Federação
Russa e a Espanha, que também enfrentam movimentos separatistas em seus próprios territórios. É correto afirmar
que a questão da independência do Kosovo está inserida em um conflito geopolítico maior denominado questão
A) Basca.
B) Irlandesa.
C) Iugoslava.
D) Bolivariana.

28
A sustentabilidade, sem dúvida, é um dos temas mais atuais e a sua aplicação, na realidade, se torna cada vez mais
inadiável e emergencial para a humanidade e o planeta. Sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento de sua
discussão na história, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O Consenso de Washington se tornou o marco inicial da humanidade na busca pelo desenvolvimento sustentável.
( ) A publicação do protocolo “Nosso Futuro Comum”, mais conhecido como a Declaração Brundtland, pode
considerar‐se como ponto de partida para a necessidade atualmente aceita de um desenvolvimento sustentável,
em que é necessária uma proteção do ambiente a longo prazo para que este, por sua vez, permita, por si próprio, o
desenvolvimento econômico.
( ) O Protocolo de Kyoto tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente
estabelecer metas de redução na emissão de gases estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países
industrializados, além de criar formas de desenvolvimento de maneira menos impactante àqueles países em pleno
desenvolvimento.
( ) O Consenso de Tóquio foi fruto de um debate sobre a produção da economia mundial e seus impactos na natureza.
A partir do seu documento conclusivo, o mundo deve minimizar os impactos na natureza e seu maior objetivo deve
ser a qualidade de vida ambiental e não simplesmente a material.
A sequência está correta em
A) V, F, F, V.
B) F, F, V, V.
C) F, V, V, F.
D) V, V, F, V.
Cargo: Procurador Jurídico (05‐M)
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O desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo
adotado pelos países industrializados. Mesmo porque não seria possível. Caso as sociedades do Hemisfério Sul
copiassem os padrões das sociedades do Norte, a quantidade de combustíveis fósseis consumida atualmente
aumentaria 10 vezes e a de recursos minerais, 200 vezes. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em
desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos países industrializados. Os crescimentos econômico e
populacional das últimas décadas têm sido marcados por disparidades. Embora os países do Hemisfério Norte possuam
apenas um quinto da população do planeta, eles detêm quatro quintos dos rendimentos mundiais e consomem 70% da
energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial.
(Disponível em: www.wwf.org.br)

De acordo com o trecho anterior, é correto afirmar que
A) faz uma apologia ao rápido desenvolvimento econômico no mundo.
B) trata‐se de uma discussão em torno do desenvolvimento sustentável do planeta.
C) o Hemisfério Norte deve seguir o modelo do Hemisfério Sul, declinando economicamente e em níveis vida.
D) defende a ideia de que todos os países sejam igualmente desenvolvidos tendo por referência o modelo americano.

30
Garota de Ipanema
Tom Jobim.

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
É ela menina
Que vem e que passa
Num doce balanço
A caminho do mar
Moça do corpo dourado
Do sol de Ipanema
O seu balançado é mais que um poema
É a coisa mais linda que eu já vi passar
Ah, por que estou tão sozinho?
Ah, por que tudo é tão triste?
Ah, a beleza que existe
A beleza que não é só minha
Que também passa sozinha
Ah, se ela soubesse
Que quando ela passa
O mundo inteirinho se enche de graça
E fica mais lindo
Por causa do amor.
É correto afirmar que esse clássico da música brasileira fez parte do seguinte movimento musical:
A) Samba.
B) Bossa Nova.
C) Tropicalismo.
D) Clube da Esquina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31
O Código Civil Brasileiro dispõe sobre a validade dos negócios jurídicos e atos jurídicos praticados por particulares.
Quando a Administração Municipal firma contratos administrativos típicos ou pratica atos administrativos, parte das
regras de Direito Privado são derrogadas por regras de Direito Público. Assinale o dispositivo da Lei nº 10.406/2002
em que a regra de Direito Privado é aplicada sem ressalvas no âmbito da Administração Pública.
A) Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.
B) Os negócio jurídicos podem firmar‐se por prazo determinado ou indeterminado.
C) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública.
D) Nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Cargo: Procurador Jurídico (05‐M)
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A responsabilidade na gestão fiscal do município pressupõe a ação planejada e transparente, o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e
condições previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, é INCORRETO
afirmar que
A) o projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ser integrado do Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública.
B) a receita corrente líquida do município corresponde ao somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes,
deduzido o Fundo de Participação do Município – FPM.
C) o Poder Executivo municipal de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no
mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida.
D) a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário‐financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subsequentes, além da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária.

33
Em relação aos Direitos Reais, nos termos do Código Civil Brasileiro e das normas de Direito Público aplicáveis à
Administração Pública, assinale a afirmativa correta.
A) O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito de indenização ao
vizinho ou à Administração Pública.
B) Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel público, adquire‐lhe a
propriedade, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença.
C) O particular pode ser privado de sua propriedade, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública
ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.
D) O imóvel situado na zona rural poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar à propriedade da União, após um
ano da comprovação do abandono ou da intenção de não conservação do patrimônio.

34
Sobre o sistema tributário nacional, nos termos da Constituição da República, é INCORRETO afirmar que
A) sempre que possível, os impostos instituídos pelo município terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte.
B) o município instituirá contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime
previdenciário de que trata o art. 40 da Constituição Federal.
C) o município poderá instituir contribuição, na forma da respectiva lei, para o custeio do serviço de iluminação
pública, facultada a cobrança na fatura de consumo de energia elétrica.
D) o município pode cobrar taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos indivisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

35
Nos termos da Lei nº 7.347/1985, que regulamenta a ação civil pública, é correto afirmar que
A) na ação civil pública, em função do interesse público preponderante, haverá condenação da associação autora em
honorários de advogado, adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais, ressalvadas demais despesas
processuais.
B) o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser
superior a trinta dias.
C) a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, inclusive
quando o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que fica vedado intentar ação
com idêntico fundamento.
D) não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem
ser individualmente determinados.
Cargo: Procurador Jurídico (05‐M)
Prova aplicada em 30/11/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 01/12/2014.

‐8‐

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES
36
No que tange ao meio ambiente, nos termos do ordenamento constitucional vigente, compete ao município, EXCETO:
A) Promover, no âmbito de suas competências, a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente.
B) Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente por meio de lei.
C) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
D) Legislar concorrentemente à União e aos Estados, sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição local.

37
Suponha que o Partido Político XYZ tenha proposto ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Municipal por
afronta à Constituição Federal. Quanto ao tema, é correto afirmar que no sistema institucional brasileiro
A) compete ao Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da simetria com o centro, julgar a
inconstitucionalidade de lei municipal.
B) inexiste órgão do Poder Judiciário com atribuições para exercer o controle concentrado de constitucionalidade de lei
municipal em face da Constituição Federal.
C) a competência para julgar a inconstitucionalidade de normas federais, estaduais ou municipais em face da
Constituição Federal é do Supremo Tribunal Federal.
D) desde que invocada a afronta a dispositivo expresso da Constituição Federal, a competência para o controle
concentrado de constitucionalidade de lei local é do Tribunal de Justiça.

38
Em relação ao Mandado de Segurança, nos termos da Lei nº 12.016/2009, assinale a afirmativa correta.
A) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
beneficiarão o impetrante a título individual mesmo se não requerer a desistência de seu mandado de segurança
impetrado individualmente.
B) Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado, no prazo de
60 dias, contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas,
independentemente de revisão.
C) Será concedida medida liminar quando a ação versar sobre a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão
de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
D) Equiparam‐se às autoridades, para os efeitos da Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os
administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no
exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

39
Sobre o regime de previdência dos servidores públicos estatutários ocupantes de cargo efetivo do município de
Sooretama, nos termos da Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que
A) ao servidor efetivo do município, desde que no exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, bem como ao contratado temporário e ao empregado público aplicam‐se o regime geral de previdência
social.
B) os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo ou em comissão em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão.
C) os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
D) o regime próprio de previdência social abrange a aposentadoria por invalidez permanente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Cargo: Procurador Jurídico (05‐M)
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É garantia constitucional trabalhista estendida aos procuradores legislativos da Câmara Municipal de Sooretama, nos
termos da Constituição Federal:
A) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
B) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
C) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.
D) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

Cargo: Procurador Jurídico (05‐M)
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
ORIENTAÇÕES GERAIS
 A Prova Escrita Discursiva (Redação) é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (uma) redação.
 Para a Prova Escrita Discursiva (Redação), o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 20 (vinte) e
máxima de 30 (trinta) linhas.
 A Prova Escrita Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo
transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas,
exceto no caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos,
como também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital.
Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar
o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
 O candidato receberá nota zero na Prova Escrita Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo
avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado
no item anterior, bem como no caso de identificação em local indevido.
 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado
ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida.
 A Prova Escrita Discursiva (Redação) terá o valor de 10 (dez) pontos.
 Para efeito de avaliação da Prova Escrita Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
Critérios

Elementos da Avaliação

Aspectos Formais e Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão,
Aspectos Textuais paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao
Aspectos Técnicos
conteúdo programático proposto.
TOTAL DE PONTOS

Total de pontos
por critério
4 pontos
6 pontos
10 pontos

Texto I
1964: o ano que não terminou
A ditadura acabou há 35 anos. Seu legado continua presente na economia, na política,
na educação, nas grandes obras.
Cinquenta anos depois que as tropas comandadas pelo general Olympio Mourão Filho deixaram Juiz de Fora em
direção ao Rio de Janeiro para apear o presidente João Goulart do poder, o golpe de 1964 continua a ser divisivo. A
observação foi feita pelo jornalista Elio Gaspari, autor de As ilusões armadas (editora Intrínseca), série de livros sobre a
ditadura que traz a melhor reconstituição histórica do regime autoritário instaurado em 1964. Desde o último fim de
semana, os jornais vêm publicando caudalosas edições especiais sobre a data, com minuciosas rememorações do
período, entrevistas e artigos com as mais variadas versões. Novos livros sobre o golpe, sobre Jango, sobre militares no
poder e sobre as arbitrariedades da ditadura contam‐se às dezenas. Há espaço até para revelações sobre as
circunstâncias em que personagens perseguidos pela ditadura desapareceram ou foram torturados. O assunto
transbordou para as ruas. Houve marcha de defensores do golpe, que atribuem aos militares a virtude de ter nos livrado
do comunismo – e outras marchas de caráter antagônico, formadas por gente que repudia o golpe e as ideias de quem
caminhava do outro lado da rua.
(Época, 13 de outubro de 2014.)
Texto II
A ditadura brasileira foi uma das mais longas do continente latino‐americano. Um golpe de Estado, que teve à frente os
militares com apoio de setores civis, instaurou um governo autoritário que durou de 1964 a 1985. Durante esse período,
nosso país sofreu intensa repressão e censura. Graves violações de direitos humanos foram praticadas, por agentes
públicos, contra aqueles que discordavam politicamente da ditadura. A criação da Comissão Nacional da Verdade, criada
pela Lei 12528/2011 e instituída em maio de 2012 é fruto de uma longa luta dos familiares de mortos e desaparecidos
políticos.
(Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/comissoes/comissao‐da‐verdade/)
Considerando os textos apresentados como motivadores, redija um texto dissertativo‐argumentativo explanando
acerca dos princípios fundamentais que norteiam os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.
Cargo: Procurador Jurídico (05‐M)
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha
de Texto Definitivo (Prova Escrita Discursiva – somente para o cargo de Procurador Jurídico).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior e médio
e 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental incompleto. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (Prova Escrita Discursiva – somente para o cargo de Procurador Jurídico) que lhe foram
fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN,
conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

