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“Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário.”
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VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

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

E REDAÇÃO.
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EDITAL Nº 001/2015

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES FACELI–

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 1

Informática Básica 5 1

Administração Pública 10 2

Conhecimentos Específicos 20 3

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

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

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Começou com linha verde. Não sabia o que
bordar, mas tinha certeza do verde, verde brilhante.

Capim. Foi isso que apareceu depois dos
primeiros pontos. Um capim alto, com as pontas
dobradas como se olhasse para alguma coisa.

Olha para as flores, pensou ela, e escolheu
uma meada vermelha.

Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi
aparecendo no bastidor. Obedecia às suas mãos,
obedecia ao seu próprio jeito, e surgia como se no
orvalho da noite se fizesse a brotação.

Toda manhã a menina corria para o bastidor,
olhava, sorria, e acrescentava mais um pássaro, uma
abelha, um grilo escondido atrás de uma haste.

O sol brilhava no bordado da menina.
E era tão lindo o jardim que ela começou a

gostar dele mais do que de qualquer outra coisa.
Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta,

parecia não faltar nada. Mas a menina sabia que tinha
chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma
fruta roxa, brilhante, como ela mesma nunca tinha
visto. E outra, e outra, até a árvore ficar carregada,
até a árvore ficar rica, e sua boca se encher do desejo
daquela fruta nunca provada.

A menina não soube como aconteceu.
Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da
árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe
escorria da boca.

Na certa tinha sido pela linha, pensou na hora
de voltar para casa. Olhou, a última fruta ainda não
estava pronta, tocou no ponto que acabava em fio. E
lá estava ela, de volta na sua casa.

Agora que já tinha aprendido o caminho, todo
dia a menina descia para o bordado. Escolhia
primeiro aquilo que gostaria de ver, uma borboleta,
um louva-deus. Bordava com cuidado, depois descia
pela linha para as costas do inseto, e voava com ele, e
pousava nas flores, e ria e brincava e deitava na
grama.

O bordado já estava quase pronto. Pouco
pano se via entre os fios coloridos. Breve, estaria
terminado.

Faltava uma garça, pensou ela. E escolheu
uma meada branca matizada de rosa. Teceu seus
pontos com cuidado, sabendo, enquanto lançava a
agulha, como seriam macias as penas e doce o bico.
Depois desceu ao encontro da nova amiga.

Foi assim, de pé ao lado da garça,
acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais velha a
viu ao debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não
estava bordado. E o risco era tão bonito, que a irmã
pegou a agulha, a cesta de linhas, e começou a
bordar.

Além do Bastidor

Com relação ao texto de Marina Colasanti, é correto
afirmar que:

A) está limitado ao relato moroso de uma vida,
preocupando-se em traçar o itinerário de uma
menina que não tem nome, nem endereço, nem é
descrita fisicamente; é um mero ser de
linguagem, numa viagem ao imaginário.

B) bastidor é uma figura do mundo imaginário, e tal
figura sugere que o mundo da imaginação
apresenta-se em espaço não delimitado.

C) concebe a v ida como um palco de
representações, a enunciação propõe uma
leitura do concreto do mundo natural, do espaço
marcado, tanto no bastidor de bordar como no
bastidor das representações cênicas.

D) a figura “além” propõe ler não só o que se fizer no
bastidor, mas também algo mais; sugere também
ler fora do bastidor e/ou ainda ler no além mundo,
mundo do além, outro mundo.

E) tanto o espaço do bastidor quanto o espaço do
imaginário convertem-se em seres estáticos do
mundo real, espelhos da realidade.

Questão 01

Bordou os cabelos, e o vento não mexeu mais
neles. Bordou a saia, e as pregas se fixaram. Bordou
as mãos, para sempre paradas no pescoço da garça.
Quis bordar os pés mas estavam escondidos pela
grama. Quis bordar o rosto mas estava escondido
pela sombra. Então bordou a fita dos cabelos,
arrematou o ponto, e com muito cuidado cortou a
linha.
COLASANTI, Marina. . In: Uma ideia toda azul.
22ª ed. São Paulo: Global, 2003. p. 14-17.

Além do bastidor
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Segundo Koch & Travaglia, o texto deve ser
entendido como “uma unidade linguística concreta
(perceptível pela visão ou audição), que é tomada
pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte,
leitor), em uma situação de interação comunicativa,
como uma unidade de sentido e como preenchendo
uma função comunicativa reconhecível e
reconhecida, independentemente da sua extensão.”

Nessa perspectiva, leia as afirmativas sobre o texto.

I. “Além do bastidor” não se limita ao relato moroso
de uma vida, preocupa-se em traçar o itinerário
de uma menina que não tem nome, nem
endereço, nem é descrita fisicamente.

II. Amenina é um ser em uma viagem ao imaginário,
ao desconhecido, realizando uma busca de
momentos privilegiados, a da descoberta de
sensações e percepções que afloram ao seu
tempo.

III. O espaço e o cenário são apenas pano de fundo
para a narrativa, que objetiva a revelação da
personagem, de sua linguagem, ações e
intenções.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) II e III.
E) I e II.

KOCH, Ingedore Villaça & TRAVAGLIA, Luiz Carlos.
. 17. ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 8.

A coerência
textual

Questão 02

“Começou com linha verde. Não sabia o que bordar,
mas tinha certeza do verde, verde brilhante. Capim.
Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos.
Um capim alto, com as pontas dobradas como se
olhasse para alguma coisa.”

Nesse evento, os verbos que estão expressos no
pretérito perfeito, situam o fato:

A) não concluído; porém situa-o num intervalo de
tempo simultâneo a um ponto de referência
passado.

B) em uma relação de anterioridade entre o intervalo
de tempo e o ponto de referência presente.

C) em uma ação posterior ao passado, indicando
uma possibilidade.

D) da narrativa essencialmente presente buscando
a contemporaneidade entre o evento narrado e a
possibilidade do acontecimento.

E) no momento de enunciação, isto é, na ocasião
em que se dá o ato de fala ou escrita.

Questão 03

Uma nova pontuação de trechos, retirados do texto,
foi feita de forma correta e sem alterar o sentido em:

A) Olha para as flores, pensou, ela e escolheu, uma
meada vermelha.

B) O sol, brilhava no bordado da menina.
C) Quando, viu, já estava a cavalo do galho mais alto

da árvore, catando as frutas e limpando o caldo
que lhe escorria da boca.

D) Bordou os cabelos e o vento, não mexeu mais
neles.

E) Mas, a menina sabia que tinha chegado a hora de
acrescentar os frutos.

Questão 04
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Que efeito de sentido as repetições em “Obedecia às
suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito.” / “Foi no
dia da árvore. A árvore estava pronta.” / “E outra, e
outra, até a árvore ficar carregada, até a árvore ficar
rica” criam no texto?

A) Estabelecem a ideia de que tudo é estático, e que
não possuem visibilidade.

B) São movimentos em caracóis que avançam aos
poucos, propondo lentidão, ritmo de um tempo
que flui, pois não conhece a finitude e, por isso,
tudo se repete.

C) Pretendem indicar a relação de dependência
morfossintática entre os elementos da oração,
além de reforçar a ideia do irreal.

D) Ampliam a expectativa sobre a ideia a ser
desenvolvida, mas, torna o texto mais lento e
circular, com repetições desnecessárias.

E) Reiteram a imagem negativa da formação física
e emocional da menina, em um ritmo de imagens
e significados independentes.

A figura de linguagem de efeito fonético presente em
“Capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros
pontos. Um capim alto, com as pontas dobradas” é:

A) aliteração.
B) metáfora.
C) metonímia.
D) sinestesia.
E) eufemismo.

No período “Teceu seus pontos com cuidado,
sabendo, ENQUANTO lançava a agulha, como
seriam macias as penas e doce o bico.”, o termo em
destaque pode ser substituído, sem prejuízo para o
sentido original de simultaneidade do texto, por:

A) ao passo que.
B) como.
C) sempre que.
D) quando.
E) à medida que.

Questão 08

Questão 09

Questão 07

“O produtor [do texto] elabora um projeto de dizer e
desenvolve esse projeto, recorrendo a estratégias
linguísticas, textuais, pragmáticas, cognitivas,
discursivas e interacionais, vendo e revendo, no
próprio percurso da atividade, a sua produção”.

Nessa perspectiva, leia as afirmativas sobre o texto.

I. No oitavo parágrafo, lê-se a consequência da
busca empreendida pela menina na ênfase dada
ao verbo no pretérito perfeito que inicia o
parágrafo, marcando ação, acontecimento,
rompimento de uma maneira estratégica, pois
surge abruptamente, parece deslocado dos
parágrafos anteriores.

II. Além da marca de temporalidade, as figuras
“noite” e “manhã” sugerem a quebra da
continuidade de ações na construção do saber, a
qual é reiterada pelos verbos “corria”, “olhava”,
“sorria”, no tempo pretérito imperfeito.

III. Nos sete primeiros parágrafos, a menina cria o
mundo dela, e nos sete últimos parágrafos a
menina passa a habitar o mundo que criara.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

KOCH, Ingedore. .
São Paulo: Contexto, 2009.

Ler e escrever: estratégias de produção textual

Questão 05

No oitavo parágrafo, o elemento linguístico que indica
limite quantitativo é:

A) outra.
B) que.
C) até.
D) sua.
E) mas.

Questão 06
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O termo destacado está corretamente analisado em:

A) “Olha para as flores, pensou ELA, e escolheu
uma meada vermelha.” / objeto indireto.

B) “Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi
aparecendo NO BASTIDOR.” / adjunto
adnominal.

C) “Escolhia primeiro aquilo que gostaria de ver,
uma borboleta, UM LOUVA-DEUS.” / vocativo.

D) “Mas a menina sabia QUE TINHA CHEGADO A
HORA DE ACRESCENTAR OS FRUTOS.” /
objeto direto.

E) “E escolheu UMA MEADA BRANCA MATIZADA
DE ROSA” / complemento nominal.

Questão 10

Sobre a oração destacada em “E o risco era tão
bonito, QUE A IRMÃ PEGOU A AGULHA, A CESTA
DE LINHAS”, é correto afirmar que:

A) introduz ideia que modaliza o conteúdo da oração
principal.

B) desempenha função própria do advérbio e
assinala o efeito lógico ou natural da oração
principal.

C) é introduzida por um transpositor (que) que
exerce duplo papel: além de substituir um
sintagma nominal, converte a oração em
adjetivo.

D) desempenha a mesma função sintática de TÃO
BONITO.

E) possui a mesma função que o sintagma nominal
é capaz de exercer, por isso é subordinada
substantiva.

O conjunto dos processos que regulam a
correspondência entre a construção das formas
linguísticas e os respectivos significados constitui a
gramática de uma Língua. A Gramática é
responsável, portanto, por uma parte do significado
dos enunciados – aquele que resulta dos meios pelos
quais as unidades portadores de significado se
combinam para construir as frases.

À luz dessa diversidade de possibilidades, assinale a
alternativa correta.

A) Em “Não sabia O que bordar.” a palavra
destacada é pronome pessoal oblíquo.

B) No trecho “E era tão lindo o jardim que ela
começou a gostar dele mais do que de qualquer
outra coisa.”, tanto o primeiro quanto o segundo
QUE são pronomes relativos.

C) A forma simples equivalente à destacada em “Na
certa TINHA SIDO pela linha, pensou na hora de
voltar para casa.” seria fora.

D) O plural da palavra em destaque em “Escolhia
primeiro aquilo que gostaria de ver, uma
borboleta, um LOUVA-DEUS.” É louvam-deuses.

E) No trecho “Os anjos da morte suspiram por todo
esse desperdício.” começou a gostar dele mais
do que de qualquer outra coisa.”, a palavra
OUTRAé um pronome substantivo indefinido.

Questão 12

Questão 11

Ao afirmar “Foi ISSO que apareceu depois dos
primeiros pontos.”, a autora, por meio da forma
pronominal destacada tem valor:

A) anafórico.
B) catafórico.
C) exofórico.
D) anastrófico.
E) dêitico.

Tendo em vista o enunciado “Assim, aos poucos, sem
risco, um jardim foi aparecendo no bastidor.
Obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio
jeito, e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a
brotação.”, analise as afirmativas a seguir.

I. Se apenas o ÀS da frase “Obedecia às suas
mãos” fosse passada para o singular o uso do
acento indicativo de crase seria inadequado.

II. A palavra SE, em todas as ocorrências, é índice
de indeterminação do sujeito.

III. O verbo OBEDECER, quanto à regência, é
transitivo indireto.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 13

Questão 14
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Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido conotativo?

A) “e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a
brotação.”

B) “e acrescentava mais um pássaro, uma abelha,
um grilo escondido atrás de uma haste.”

C) “Quando viu, já estava a cavalo do galho mais
alto da árvore, catando as frutas e limpando o
caldo que lhe escorria da boca.”

D) “Mas a menina sabia que tinha chegado a hora de
acrescentar os frutos.”

E) “O sol brilhava no bordado da menina.”

Questão 15

Um usuário do MS PowerPoint 2010, em português,
deseja iniciar a apresentação de seus slides a partir
do primeiro slide, utilizando, para isso, o teclado. A(s)
tecla(s) de atalho para essa operação é(são):

A) Alt + F1
B) Alt + F9
C) F4
D) F5
E) Shift + F10

Um usuário do Mozilla Firefox 38.0, em português,
precisa abrir uma nova aba usando o teclado. As
teclas de atalho para essa operação são:

A) Ctrl +A
B) Ctrl + K
C) Ctrl + T
D) Ctr + +
E) Ctrl + 0

Um administrador de rede deseja implantar um
método de segurança com base em um critério que
vai usar a medição da consistência e corretude dos
dados enviados/recebidos e que também mede a
quantidade de erros ocorridos na transmissão dentro
de um intervalo de tempo específico. O critério a ser
usado para esse método segurança é o de:

A) autorização.
B) biometria.
C) confiabilidade.
D) confidencialidade.
E) credencialidade.

Um usuário do MS Excel 2010, em português, precisa
adicionar, em uma célula de uma planilha, uma
função para remover os espaços de uma sequência
de caracteres de texto, com exceção dos espaços
simples entre as palavras. Nesse caso, ele deve
adicionar a função:

A) ARRUMAR
B) BAHTTEXT
C) CONCATENAR
D) EXT.TEXTO
E) MUDAR

Questão 18

Questão 19

Questão 20

Questão 17

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Word 2010, em português, deseja
abrir um novo documento usando o teclado. As teclas
de atalho para essa operação são:

A) Alt + Ctrl +A
B) Alt + Ctrl + G
C) Alt + Ctrl + T
D) Ctrl + I
E) Ctrl + O

Questão 16

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Sobre o tema dos princípios básicos da
Administração Pública, assinale a opção que os
congrega de forma correta.

A) Moralidade, impessoalidade, legalidade,
igualdade, dignidade da pessoa humana

B) Pub l ic idade, es tab i l idade, c idadan ia ,
inafastabilidade, liberdade

C) Excelência, publicidade, liberdade, estabilidade,
devido processo legal

D) Igualdade, simetria, dignidade da pessoa
humana, impessoalidade, cidadania

E) L e g a l i d a d e , p u b l i c i d a d e , e f i c i ê n c i a ,
impessoalidade, moralidade

Questão 21
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Nos contratos administrativos, um dos objetivos de se
realizar as licitações é o de garantir o seguinte
princípio constitucional:

A) isonomia.
B) garantia do desenvolvimento nacional.
C) impessoalidade.
D) dignidade da pessoa humana.
E) soberania.

Questão 22

Consoante o disposto na Lei nº 12.527/2011, que
disciplina o acesso à informação, é correto afirmar
que:

A) quando se tratar de acesso à informação contida
em documento cuja manipulação possa
prejudicar sua integridade, não poderá ser
oferecida a consulta de cópia.

B) o direito fundamental de acesso à informação
não deve observar os princípios básicos da
Administração Pública.

C) é direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

D) as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas e as sociedades de economia
mista não se submetem ao regime da referida lei.

E) o prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

O funcionário público que retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal, responde por crime
de:

A) condescendência criminosa.
B) peculato.
C) corrupção passiva.
D) prevaricação.
E) excesso de exação.

Assinale a alternativa INCORRETA no que diz
respeito aos atos de improbidade administrativa.

A) Nas hipóteses de atos de improbidade
administrativa que importam em enriquecimento
ilícito, uma das penas é a suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos.

B) O ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário ocorre apenas por ação dolosa do
agente.

C) Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da Administração
Pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.

D) Podem ser praticados por qualquer agente
público, servidor ou não.

E) A pena de perda da função pública se aplica a
todos os atos de improbidade administrativa.

Questão 25

Questão 24

Questão 23

Com relação a licitações e contratos administrativos,
assinale a alternativa correta.

A) Nos termos da Lei nº 8.666/1993, é vedado incluir
no objeto da licitação a obtenção de recursos
financeiros para a sua execução, qualquer que
seja a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos executados e explorados sob
o regime de concessão, nos termos da legislação
específica.

B) Entende-se por tarefa o regime pelo qual se
contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo de unidades determinadas.

C) Na modalidade de licitação denominada pregão,
o prazo de validade das propostas será de 30
(trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

D) O procedimento da leilão não se aplica à
alienação de bens móveis, independentemente
do seu valor de avaliação.

E) Os contratos administrativos de que trata a Lei nº
8.666/1993 regulam-se pelas suas cláusulas,
pelos preceitos de direito privado e pelos
princípios da teoria geral dos contratos,
apl icando-se- lhes, suplet ivamente, as
disposições de direito público.

Questão 26
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Com relação às entidades da Administração Pública
Indireta, assinale a alternativa correta.

A) As agências reguladoras têm natureza jurídica de
empresa pública em regime especial e são
pessoas jurídicas de direito público com
capacidade administrativa.

B) As autarquias são pessoas jurídicas de direito
privado, criadas por lei específica, dotadas de
autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial,
e nunca podem desempenhar atividade
econômica.

C) Empresas públicas são pessoas jurídicas de
direito privado, criadas por autorização
legislativa, com patrimônio próprio, capital
exclusivo da União e regime organizacional livre.

D) As fundações públicas não podem exercer poder
de polícia administrativa.

E) A Justiça Federal é competente para julgar
demandas envolvendo as sociedades de
economia mista.

Questão 27

Com relação aos crimes de responsabilidade
previstos na Lei nº 1.079/1950, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentarem contra a
Constituição Federal.

B) Celebrar tratados, convenções ou ajustes que
comprometam a dignidade da Nação são
exemplos de crime de responsabilidade contra a
existência política da União.

C) É permitido a qualquer cidadão denunciar o
Presidente da República ou Ministro de Estado,
por crime de responsabilidade.

D) Os crimes de responsabilidade, quando
simplesmente tentados, não são passíveis da
pena de perda do cargo.

E) Intervir em negócios peculiares aos estados ou
aos municípios com desobediência às normas
constitucionais é crime de responsabilidade
contra o livre exercício dos poderes legislativo e
judiciário e dos poderes constitucionais dos
Estados.

Assinale a alternativa correta sobre o tema da
responsabilidade civil do Estado.

A) O direito brasileiro adota a teoria que
responsabiliza o Estado pelos danos que seus
agentes causarem a terceiros sem admitir
qualquer excludente de responsabilidade.

B) O direito brasileiro adota a teoria do risco integral
em todas as situações de responsabilidade civil
do Estado.

C) Culpa exclusiva da vítima, força maior e culpa de
t e r c e i r o s n ã o s ã o e x c l u d e n t e s d a
responsabilidade estatal.

D) Apenas os danos causados por servidores
públicos, sejam eles estatutários ou celetistas,
dão ensejo à responsabilidade civil do Estado.

E) Conforme jurisprudência do STJ, no caso de
suicídio de detento ocorrido dentro de
estabelecimento prisional a responsabilidade
civil do Estado pela integridade dos presidiários é
objetiva.

Questão 29

Questão 28

A Constituição Federal Brasileira assegura, em seu
artigo 5º, os seguintes direitos individuais e coletivos,
EXCETO a(o):

A) livre locomoção no território nacional em tempo
de paz.

B) liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

C) liberdade de consciência e de crença, o livre
exercício dos cultos religiosos e a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.

D) livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão.

E) livre manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato.

Questão 30
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Segundo a legislação vigente, as pretensões de
reparação civil formuladas contra a Fazenda Pública
prescrevem em:

A) 1 ano.
B) 3 anos.
C) 4 anos.
D) 5 anos.
E) 10 anos.

Questão 31 Um sujeito contrata com agência de turismo um
“pacote de viagem”. O pacote prevê que no terceiro
dia de viagem o contratante possa escolher entre
passar um dia em uma fábrica de chocolates ou
esquiar em grande montanha. Na data aprazada,
porém, devido a condições climáticas, não há neve
que permita esquiar. Nesse caso, o contratante
poderá:

A) exigir o retorno em oportunidade posterior para
esquiar.

B) requerer o valor proporcional à prestação não
cumprida pela agência.

C) apenas acatar que seja cumprida a prestação de
visita à fábrica de chocolates.

D) pleitear perdas e danos pela prestação
inviabilizada.

E) reaver a totalidade dos valores pagos em razão
do inadimplemento absoluto.

O distrato é caracterizado como hipótese de:

A) resilição unilateral.
B) resilição bilateral.
C) resolução por inadimplemento voluntário.
D) resolução por inadimplemento involuntário.
E) resolução por onerosidade excessiva.

Sobre o Recurso Especial, é correto afirmar que:

A) é o recurso cabível contra decisão proferida por
órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.

B) deve ser interposto em petição distinta do recurso
extraordinário, no prazo de dez dias.

C) se admitido conjuntamente com Recurso
Extraordinário, pela regra geral os autos seguirão
primeiro ao STJ.

D) quando admitido, é recebido no duplo efeito, isto
é, nos efeitos devolutivo e suspensivo.

E) é o recurso cabível para atacar decisão que
contrarie ou negue vigência à lei federal, estadual
ou municipal.

O Poder Constituinte derivado decorrente,
institucionalizador, como poder criador da
Constituição de Estados-Membros, é:

A) originário.
B) ilimitado.
C) informal.
D) condicionado.
E) inicial.

A representação – recurso previsto na Lei
nº 8.666/1993 – é cabível contra decisão relacionada
à(ao):

A) habilitação ou inabilitação do licitante.
B) julgamento desfavorável das propostas.
C) anulação ou revogação da licitação.
D) indeferimento do pedido de inscrição em registro

cadastral.
E) objeto da licitação, quando incabível recurso

hierárquico.

Questão 35

Questão 36

Questão 37

Questão 33

Questão 32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Se um órgão usurpa iniciativa reservada ao
Presidente da República na Constituição Federal e
aprova o projeto decorrente de tal usurpação, a
hipótese ensejará inconstitucionalidade:

A) formal.
B) material.
C) omissiva.
D) parcial.
E) superveniente.

Questão 34



10
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

São condições para o provimento final ou legítimo
exercício do direito de ação:

A) capacidade de fato, interesse de agir e forma
prescrita ou não defesa em lei.

B) possibilidade jurídica do pedido, existência de
direito material e interesse de agir.

C) legitimação para a causa, resistência à direito
subjetivo e interesse de agir.

D) violação de direito, interesse de agir e
legitimidade das partes.

E) possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir
e legitimidade para a causa.

Questão 38

O rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho:

A) é cabível nas ações propostas em face de
autarquias e fundações públicas.

B) permite a citação do reclamado por edital em
caso de endereço incompleto.

C) exige petição com pedido certo que, contudo,
pode ser ilíquido.

D) por celeridade, não permite a realização de
produção de prova pericial.

E) conforme regra própria, permite a apresentação
ao juízo de até duas testemunhas.

Quanto ao regime de constituição e dissolução das
sociedades personificadas, classifica-se como
institucional ou estatutária a sociedade:

A) em nome coletivo.
B) em comandita simples.
C) anônima.
D) em comum.
E) limitada.

Há impostos em que o consumidor é o contribuinte de
fato, enquanto o comerciante ou o fabricante é o
contribuinte de direito, previsto na lei como
responsável pela arrecadação do tributo. Nesse
caso, segundo a classificação dos impostos, a
transferência do valor devido caracteriza imposto:

A) indireto.
B) extraordinário.
C) real.
D) discricionário.
E) empresarial.

Consideradas as normas que regem a sociedade
limitada, o quórum mínimo da maioria absoluta (mais
da metade do capital social) é exigido em deliberação
que verse sobre:

A) alteração do contrato social.
B) fusão da sociedade.
C) aprovação de administrador não sócio.
D) expulsão de sócio minoritário.
E) aprovação das contas da administração.

Cuidando-se das regras do Processo do Trabalho, o
denominado Recurso Ordinário é o adequado para
atacar:

A) acórdão originário de TRT.
B) decisão monocrática de relator.
C) sentença em execução.
D) acórdão de agravo de petição.
E) decisão de última instância do TST.

Questão 42

Questão 43

Questão 45

Questão 44

Questão 41

Segundo os critérios gerais de classificação
contratual, o contrato individual de trabalho é:

A) solene.
B) comutativo.
C) aleatório.
D) real.
E) unilateral.

Questão 39

Configura hipótese de interrupção do contrato de
trabalho:

A) suspensão disciplinar.
B) greve.
C) férias.
D) prisão do empregado.
E) aposentadoria por invalidez.

Questão 40
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O lançamento é o ato administrativo vinculado de
aplicação da norma tributária material. A modalidade
de lançamento em que inicialmente o próprio
contribuinte apura o valor a ser pago e efetua o seu
recolhimento, aguardando posterior manifestação da
autoridade fiscal, denomina-se lançamento:

A) por declaração.
B) de ofício.
C) por homologação.
D) de grau autônomo.
E) por prevenção.

Configura-se a imputabilidade em caso de:

A) embriaguez culposa, completa ou incompleta.
B) doença mental.
C) desenvolvimento mental incompleto.
D) desenvolvimento mental retardado.
E) embriaguez acidental, completa ou incompleta.

Sobre o crime de abuso de autoridade, a legislação
atinente a tal delito prevê:

A) representação como condição de procedibilidade
p a r a a p r o p o s i t u r a d a a ç ã o p e n a l
correspondente.

B) possibilidade de ação penal privada subsidiária
da pública.

C) impossibilidade de ação penal pública
incondicionada.

D) necessidade de prova mínima advinda de
Inquérito Policial para a propositura da ação
penal correspondente.

E) impossibilidade de transação penal em razão do
grave potencial ofensivo do delito.

Segundo a Lei Orgânica do Município de Linhares –
ES, compete concorrentemente ao Município, Estado
e União:

A) elaborar e executar o plano diretor.
B) estabelecer normas de edificação e loteamento

convenientes ao território municipal.
C) conceder e renovar licença para exercício de

comércio eventual.
D) fomentar a produção agropecuária e organizar o

estabelecimento alimentar.
E) sinalizar as vias urbanas e estradas municipais.

De acordo com a Lei Municipal nº 1.347/1990, o ato
mediante o qual o servidor passa a exercer suas
atividades em outro setor, sediado em localidade
diferente ou não da anterior, dentro da administração
municipal denomina-se:

A) localização.
B) substituição.
C) readaptação.
D) transferência.
E) aproveitamento.

Questão 46

Questão 47

Questão 48

Questão 49

Questão 50
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PROVA DE REDAÇÃO

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem,
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema: REDUZIR OU
NÃOAMAIORIDADE PENALNO BRASIL.

Texto 1

Dois fatos trágicos chocaram nossa cidade
recentemente, embora de modo diferente. O primeiro
foi a morte de dois jovens no Morro do Dendê, depois
de uma operação policial. O segundo, a morte de um
ciclista na Lagoa, após o roubo de sua bicicleta e
outros pertences, sendo um rapaz apontado como
um dos responsáveis. Ambos têm uma causa
semelhante, que é a incapacidade do poder público
de lidar com os jovens pobres, mas a repercussão
deles é bastante diversa, sem que se faça a
necessária reflexão sobre isso.

Para muitos, trata-se de um problema
exclusivo de segurança pública. Para outros, esse é
um problema ainda maior e muito mais complexo.
Como diz o ditado popular, para todo problema difícil,
há uma solução simples e errada. A mudança das leis
para prever punições mais rigorosas é a resposta
mais simples e, aliás, a solução que vem sendo
adotada há muitos anos, porém, sem nenhuma
eficácia na diminuição dos crimes.

A redução da maioridade penal está sendo
apontada como a nova solução simples para esse
problema complexo. Mas será que seus resultados
serão aqueles esperados? Será que essa medida
trará mais segurança para as pessoas ou, pelo
contrário, poderá provocar justamente o contrário?As
estatísticas e a própria experiência cotidiana indicam
que a simples majoração de penas não produziu
qualquer resultado na redução dos crimes.

Talvez esteja na hora de buscar as soluções
mais complexas, difíceis, porém, mais eficientes. É
preciso encontrar a raiz dos problemas e não apenas
suas consequências. A primeira conclusão que esses
crimes indicam é a grave deficiência das políticas
públicas de atenção para as crianças e os
adolescentes em situação de extrema pobreza.

Em momentos de grave comoção, surgem
inúmeras críticas a um suposto tratamento brando
aos jovens que praticam atos infracionais. Mas
devemos refletir se estamos garantindo aos nossos
adolescentes o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, entre outros previstos
em nossa legislação.

Assegurar todos esses direitos tem um custo.
Porém, a redução da maioridade penal também tem

Menos presídio, mais escola

custo, que representa — em média — R$ 2,3 mil
gastos mensalmente com cada um dos 41 mil presos
no sistema penitenciário de nosso estado. É possível
acreditar que esses recursos seriam mais bem
investidos na educação e geração de oportunidades
para jovens, que hoje são atraídos pelo crime.

Texto 2

“Pesquisa do Instituto Data Senado publicada em
outubro apontou que 89% dos 1.232 cidadãos
entrevistados querem imputar crimes aos
adolescentes que os cometerem. De acordo com a
enquete, 35% fixaram 16 anos como idade mínima
para que uma pessoa possa ter a mesma
condenação de um adulto; 18% apontaram 14 anos e
16% responderam 12 anos. Houve ainda 20% que
disseram “qualquer idade”, defendendo que qualquer
pessoa, independente da sua idade, deve ser julgada
e, se for o caso, condenada como um adulto. [...].-
Manter em 18 anos o limite para a condição de
imputabilidade é ignorar o desenvolvimento mental
dos nossos jovens. A redução da maioridade, por si
só, não resolveria os nossos graves problemas de
segurança pública. Entretanto, seria uma boa
contribuição, pois os jovens, em função da
impunidade, sentem-se incentivados à prática do
crime - disse Cassol, no Plenário, ao apresentar a
proposta.”

Texto 3

Diante da onda de violência em todo País, há alguns
setores da sociedade brasileira que defendem a
redução da maioridade para punir os infratores
abaixo da faixa etária de 18 anos. Porém, existem
pesquisas que apontam que menos de 1% dos
adolescentes com menos de 18 anos é responsável
por assassinatos de qualquer tipo. Menos de 50%
deles são levados para Casa Abrigo ou outras
instituições por envolvimento com tráfico de drogas
ou por serem usuários de entorpecentes. Diante
disso, algumas questões precisam ser respondidas
pelos que defendem tal proposta e pelos que se
opõem a ela:Aredução da maioridade penal vai servir
como freio para os jovens ingressarem na
criminalidade? Eles vão adquirir mais consciência da
consequência de seus atos? A falta de punição mais
dura para este grupo social é a causa da grande
violência no Brasil? Há outras causas que contribuem
para a criança e o adolescente se envolverem no
chamado erro social?

*André Luís Machado de Castro é defensor público-geral do
Estado do Rio. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/
rio/menos presidios-mais-escolas-16230796#ixzz3cPK7AooI>.
Publicado em 22/05/15.Acesso em: 07 jun.15.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Fev. de 2007.

Disponível em: <http://www.brasil247>.

Disponível em: <http://www.gicult.com.br/temas-em-debate/
9-reducao-da-maioridade-penal-contra-ou-a-favor.html>.
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