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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ALBERT EINSTEIN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

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

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

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

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.

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

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

Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

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

Língua Portuguesa

15

2

Informática Básica

10

2

Conhecimentos Específicos

25

2

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

Disciplinas

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

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

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.

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

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

BOA PROVA!
www.funcab.org

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.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

Texto para responder às questões de 01 a 15.

I.

As intermitências da morte
(Fragmento)
A morte conhece tudo a nosso respeito, e
talvez por isso seja triste. Se é certo que nunca sorri, é
só porque lhe faltam os lábios, e esta lição anatômica
nos diz que, ao contrário do que os vivos julgam, o
sorriso não é uma questão de dentes. Há quem diga,
com humor menos macabro que de mau gosto, que
ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente, mas isso não é verdade, o que ela traz à
vista é um esgar de sofrimento, porque a recordação
do tempo em que tinha boca, e a boca língua, e a
língua saliva, a persegue continuamente. Com um
breve suspiro, puxou para si uma folha de papel e
começou a escrever a primeira carta deste dia, Cara
senhora, lamento comunicar-lhe que a sua vida
terminará no prazo irrevogável e improrrogável de
uma semana, desejo-lhe que aproveite o melhor que
puder o tempo que lhe resta, sua atenta servidora,
morte. Duzentas e noventa e oito folhas, duzentos e
noventa e oito sobrescritos, duzentas e noventa e oito
descargas na lista, não se poderá dizer que um
trabalho destes seja de matar, mas a verdade é que a
morte chegou ao fim exausta. Com o gesto da mão
direita que já lhe conhecemos fez desaparecer as
duzentas e noventa e oito cartas, depois, cruzando
sobre a mesa os magros braços, deixou descair a
cabeça sobre eles, não para dormir, porque morte
não dorme, mas para descansar. Quando meia hora
mais tarde, já refeita da fadiga, a levantou, a carta que
havia sido devolvida à procedência e outra vez
enviada, estava novamente ali, diante das suas
órbitas atônitas.
Se a morte havia sonhado com a esperança
de alguma surpresa que a viesse distrair dos
aborrecimentos da rotina, estava servida. [...] Entre ir
e vir, a carta não havia demorado mais que meia hora,
provavelmente muito menos, dado que já se
encontrava em cima da mesa quando a morte
levantou a cabeça do duro amparo dos antebraços,
isto é, do cúbito e do rádio, que para isso mesmo é
que são entrelaçados. Uma força alheia, misteriosa,
incompreensível, parecia opor-se à morte da pessoa,
apesar de a data da sua defunção estar fixada, como
para toda a gente, desde o próprio dia do nascimento.
É impossível, disse a morte à gadanha silenciosa,
ninguém no mundo ou fora dele teve alguma vez mais
poder do que eu. eu sou a morte, o resto é nada.

A dissolução do pretérito no texto torna-se
interessante pela utilização de vírgulas entre a
presença do narrador e a fala do personagem
que passa ideia de presente.

II. O pretérito do narrador e o presente do
personagem fictício se identificam porque a
experiência relatada transcorre no aqui e agora,
estabelecendo o presente fictício.
III. A devolução da carta intriga a morte e demonstra
o desejo humano de vencê-la.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

Questão 02

As palavras destacadas em “a sua vida terminará no
prazo IRREVOGÁVEL e IMPRORROGÁVEL de uma
semana” podem ser substituídas, sem alteração do
sentido assumido no contexto, respectivamente, por:
A)
B)
C)
D)
E)

incontestável e inadiável.
indispensável e inexpugnável.
irrelevante e urgente.
imutável e impreterível.
anulável e protelável.

SARAMAGO, José. As intermitências da morte. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005. p. 139-40.
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Questão 03

Questão 06

“Há quem diga, com humor menos macabro que de
mau gosto, que ela leva afivelada uma espécie de
sorriso permanente, mas isso não é verdade”

Sobre os elementos destacados do fragmento “Se a
morte havia sonhado com a esperança de alguma
surpresa que a viesse distrair dos aborrecimentos da
rotina, estava servida.”, leia as afirmativas.
I.

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

O verbo “haver” como auxiliar da expressão
HAVIA SONHADO fica no plural se o sujeito
estiver no plural.

A) MAS inicia uma oração subordinada concessiva.
B) ISSO é um pronome adjetivo demonstrativo.
C) a palavra QUE, em todas as ocorrências, é uma
conjunção integrante.
D) PERMANENTE é um adjetivo.
E) a palavra VERDADE é, sintaticamente, advérbio.

II. “DE ALGUMA SURPRESA” é objeto indireto da
primeira oração.
III. QUE é uma conjunção integrante.
Está correto o que se afirma em:

Questão 07

A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo destacado “aproveite
o melhor que puder o tempo que LHE resta”, pode-se
afirmar, corretamente, que foi assim realizada
porque:
A) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores, como é o caso
do substantivo tempo, que atrai o pronome
oblíquo.
B) o pronome deve ser colocado antes do verbo,
quando iniciam orações subordinadas adjetivas.
C) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso
da próclise.
D) quando há no período elementos com ideia
comparativa, deve-se usar a ênclise.
E) a gramática normativa impõe o uso da próclise na
presença de atratores dos pronomes pessoais
oblíquos, como é o caso do pronome relativo.

Questão 04

“A morte conhece tudo a nosso respeito, e talvez por
ISSO seja triste.”
O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:
A) retoma elementos, que estão fora do texto, em
situação de proximidade.
B) faz referência a elementos contextuais, externos
ao texto.
C) é um elemento remissivo que faz referência
anafórica a ideias já introduzidas no texto.
D) consiste na repetição da mesma palavra na
progressão narrativa.
E) a n t e c i p a a i d e i a a s e r a p r e s e n t a d a
posteriormente.

Questão 05

No período “Entre ir e vir, a carta não havia demorado
mais que meia hora, PROVAVELMENTE muito
menos”, o termo em destaque só teria prejuízo para o
sentido original do texto, se fosse substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

certamente.
seguramente.
supostamente.
possivelmente.
talvez.
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Questão 08

Questão 11

A opção a seguir cuja forma destacada, na formação
das palavras, contraria o valor semântico indicado é:

“já refeita da fadiga, a levantou, a carta que havia sido
devolvida à procedência e outra vez enviada,”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.
I.

A)
B)
C)
D)
E)

A colocação pronominal, na segunda oração,
A LEVANTOU, foi realizada de forma
inadequada.

Questão 12

II. O uso do acento indicativo da crase em
“À PROCEDÊNCIA” não se apoia na gramática
normativa.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo destacado em
“DESEJO-lhe que aproveite o melhor que puder o
tempo que lhe resta, sua atenta servidora, morte.” é:

III. QUE, dentro da oração a que pertence, assume
papel de sujeito.

A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
I e III.
I e II.
II e III.

intransitivo.
transitivo indireto.
transitivo direto.
de ligação.
transitivo direto e indireto.

Questão 13

A figura de linguagem predominante em “ninguém no
mundo ou fora dele teve alguma vez mais poder do
que eu” é:

Questão 09

Em “CARA SENHORA, lamento comunicar-lhe que a
sua vida terminará no prazo irrevogável e
improrrogável de uma semana.” os termos
destacados compõem a função de:
A)
B)
C)
D)
E)

irrevogáVEL - pertinência.
recordaÇÃO - resultado da ação.
servidORA - agente.
misteriOSA - cheia de.
entrelaçADOS - têm o caráter de.

A)
B)
C)
D)
E)

vocativo.
aposto.
sujeito.
adjunto adnominal.
complemento nominal.

pleonasmo.
eufemismo.
sinestesia.
comparação.
metonímia.

Questão 14

Na evolução do texto, notam-se alguns problemas no
emprego normativo da língua que podem interferir na
compreensão segura do que se pretende comunicar.
Um dos problemas encontrados é:

Questão 10

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

A)
B)
C)
D)
E)

A) “ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente”
B) “puxou para si uma folha de papel e começou a
escrever a primeira carta deste dia.”
C) “o que ela traz à vista é um esgar de sofrimento”
D) “É impossível, disse a morte à gadanha
silenciosa”
E) “não se poderá dizer que um trabalho destes seja
de matar, mas a verdade é que a morte chegou ao
fim exausta.”

04

uso ineficiente do sinal indicativo da crase.
falta de concordância adequada.
uso inadequado de minúscula e maiúscula.
seleção de vocábulo inadequado.
mau emprego das formas verbais.
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Questão 15

Questão 18

“Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos
fez desaparecer as duzentas e noventa e oito cartas,
depois, CRUZANDO SOBRE A MESA OS MAGROS
BRAÇOS, deixou descair a cabeça sobre eles”

Um usuário do MS Excel 2010, em português, que
deseje usar em uma planilha uma função que retorne
uma referência indicada por um valor de texto deve
adicionar a função:

O segmento destacado mostra formas reduzidas; a
forma reduzida do verbo “cruzar” poderia ser
adequadamente substituída, mantendo o sentido do
texto, por:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

mas cruza sobre a mesa os magros braços.
quando cruzou sobre a mesa os magros braços.
caso cruze sobre a mesa os magros braços.
se cruzasse sobre a mesa os magros braços.
embora cruzasse sobre a mesa os magros
braços.

Questão 19

Um usuário do MS Excel 2010, em português, inseriu
valores e fórmulas em células de uma planilha
conforme visto a seguir:
Linha\Coluna
26
27
28
29
30

INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 16

Em algumas versões do MS Windows 7, o Bitlocker é
um recurso que serve para:

D
Nome
João
Maria
José
Miriam

E
Idade
23
25
=MÉDIA(E27:E28)
=SOMASE(D27:D29;"J*";E27:E29)

Na célula F34 foi inserida a fórmula:
=MÁXIMO(E27:E30)-SOMA(E27;E29)

A) criptografar o disco rígido por meio de inserção
de uma senha, de modo que se evite o acesso
não autorizado ao dispositivo.
B) gravação de arquivos e pastas com um tipo de
extensão, proprietária do sistema operacional,
visando à compactação dos mesmos.
C) implementar uma barra de ferramentas com
opções de acesso direto aos diversos aplicativos
presentes na área de trabalho do computador.
D) inserir uma proteção online contra fraudes e
acesso indevidos via rede, usando algumas
facilidades oferecidas pelo sistema operacional.
E) proporcionar a interface gráfica um aspecto 3D,
com transparências entre as janelas que estão
ativas na área de trabalho.

A execução dessa fórmula resultou em qual valor?
A)
B)
C)
D)
E)

-25
-1
0
1
25

Questão 20

Quando um usuário do MS Excel 2010, em
português, ao trabalhar em uma planilha, clica no
ícone

ele acessa a(s) funcionalidade(s) para:

A) apresentar a lista de funções que foram inseridas
mais recentemente no Excel.
B) destacar as células que contém fórmulas que
resultem em valores numéricos.
C) criar, editar, excluir e localizar todos os nomes
usados na pasta de trabalho atual.
D) monitorar os valores de determinadas células à
medida que são feitas alterações.
E) mostrar, por meios de setas, quais células são
afetadas por outras células.

Questão 17

Um software, já embutido nas diversas versões do
Windows 8, que permite que se tenha uma proteção
contra spywares é o:
A)
B)
C)
D)
E)

ENDEREÇO
CORRESP
ÍNDICE
INDIRETO
TRANSPOR

Aero Lite.
Command Prompt.
Mobility Center.
Reiser Disks.
Windows Defender.
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Questão 21

Questão 25

As funcionalidades acessadas, quando se clica no
ícone
do MS Word 2010, em português, são

Uma ferramenta de software, utilizada para tratar de
armazenamento em nuvem, é o:

aquelas que tratam do:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

compartilhamento.
controle de versões.
controle de permissões.
fechamento de arquivos.
modo de compatibilidade.

Acrobat Reader.
Dropbox.
PKZIP.
Packet Tracer.
Outlook.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 22

Questão 26

Um usuário do MS Word 2010, em português, deseja
alternar entre maiúsculas/minúsculas um trecho
selecionado de um texto usando o teclado. Para isso,
ele deve utilizar as teclas de atalho:
A)
B)
C)
D)
E)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3510/DF,
quando, pelas palavras do Ministro Aires Brito,
afirmou que “o Magno Texto Federal não dispõe sobre
o início da vida humana ou o preciso instante em que
ela começa. Não faz de todo e qualquer estádio da
vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da
vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque
nativiva. É correto afirmar que o Supremo Tribunal
Federal com relação aos direitos do nascituro, adota
a teoria:

Ctrl + Shift + A
Ctrl + Shift + U
Ctrl + Shift + K
Ctrl + PageUp
Shift + F7

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 23

No Google Chrome, em português, versão 43.0, para
que um usuário possa abrir a página de downloads,
utilizando o teclado, quais teclas de atalho ele vai
usar?
A)
B)
C)
D)
E)

concepcionista.
natalista.
nativista.
concepcionista condicionada.
personalidade condicionada.

Questão 27

Alt + E
Alt + T
Ctrl + J
Ctrl + P
Ctrl + Shift + B

Sobre as características dos direitos da
personalidade, assinale a assertiva correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 24

Quando um usuário do Mozila Firefox Versão 38.0
clica no ícone
, ele tem acesso ao mesmo tipo

Transmissibilidade e vitaliciedade.
Extrapatrimonialidade e prescritibilidade.
Inalienabilidade e irrenunciabilidade.
Oponibilidade erga omnes e transmissibilidade.
Inoponibilidade erga omnes e
intransmissibilidade.

de função caso digitasse qual(ais) a(s) tecla(s) de
atalho?
A)
B)
C)
D)
E)

F1
F11
Ctrl + H
Ctrl + S
Ctrl + Shift + A
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Questão 28

Questão 30

Suponha-se que Caio, adolescente de 15 anos de
idade com inúmeras passagens pela Polícia e grande
mentor do esquema apesar de sua pouca idade, vem
a convencer Tício, maior de idade e sem passagens
policiais, para juntos praticarem um assalto a uma
agência bancária no Município onde residem. Nesta
situação hipotética:

Segundo a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), assinale a assertiva correta.
A) O Estatuto regula os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 65
(sessenta e cinco) anos.
B) É facultado ao Estado, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação
de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.
C) A obrigação alimentar é solidária, não podendo o
idoso optar entre os prestadores, sendo este
critério cabível ao juiz, na forma da lei.
D) O segundo critério de desempate em concurso
público será a idade, dando-se preferência ao de
idade mais elevada.
E) Se o idoso ou seus familiares não possuírem
condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no
âmbito da assistência social.

A) Tício deve responder apenas pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de pessoas.
B) Caio deve responder pelo ato infracional aos
crimes de roubo majorado por concurso de
pessoas e corrupção de menores.
C) Caio e Tício devem responder apenas pelo crime
de roubo majorado por concurso de pessoas.
D) Tício deve responder pelos crimes de roubo
majorado por concurso de pessoas e corrupção
de menores.
E) Caio e Tício devem responder pelos crimes de
roubo majorado por concurso de pessoas e
corrupção de menores.
Questão 31

Questão 29

Com relação aos crimes previstos no Estatuto do
Idoso, pode-se afirmar:

Acerca do Direito Ambiental à luz da Constituição
Federal de 1988, assinale a assertiva correta.

A) Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de
ação penal pública condicionada.
B) Aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja
pena máxima privativa de liberdade não
ultrapasse 6 (seis) anos, aplica-se o
procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995.
C) No caso de furto simples cometido pelo
descendente contra ascendente idoso, este
ficará isento de pena, segundo o Código Penal.
D) Quem praticar o crime de estelionato contra
pessoa maior de (65) sessenta e cinco, deve
responder por crime específico no Estatuto do
Idoso.
E) No homicídio culposo, a pena é aumentada de
1/3 (um terço), se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60
(sessenta) anos.

A) As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei
federal, sem o que não poderão ser instaladas.
B) São disponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
C) Aquele que explorar recursos minerais fica
facultado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na forma
da lei.
D) As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, exceto se os danos causados
forem reparados.
E) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio de cada Estado da
Federação, de acordo com a sua porção de terra.
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Questão 32

Questão 34

Sobre o Direito da Informática, ainda pouco debatido
no mundo jurídico, assinale a assertiva correta.

Acerca dos Princípios Fundamentais que regulam o
Direito Médico, conforme o Código de Ética Médica,
assinale a assertiva correta.

A) No Código Penal brasileiro, não existe a figura de
crimes que utilizam conceitos de informática.
B) Configura crime quem, sem autorização judicial,
realiza interceptação telemática (informática),
que goza do mesmo sigilo constitucional
referente à inviolabilidade das comunicações
telefônicas.
C) No Código Penal português, existe um crime
próprio de Falsidade Informática, da mesma
forma que no ordenamento jurídico brasileiro.
D) Recentemente, foi aprovado o projeto de lei que
configura crime o ato de inserção ou difusão de
“código malicioso em dispositivo de
comunicação, em rede de computadores, ou
sistema informatizado”.
E) Nos crimes de Violação de dispositivo
informático, segundo a reforma trazida pela Lei
Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012), a ação
penal, como regra geral, é pública
incondicionada, nos termos do Código Penal.

A) A Medicina pode, em casos excepcionais, ser
exercida como comércio.
B) No processo de tomada de decisões
profissionais, de acordo com seus ditames de
consciência e as previsões legais, o médico deve
ignorar as escolhas de seus pacientes, mesmo
que adequadas ao caso e cientificamente
reconhecidas.
C) A natureza personalíssima da atuação
profissional do médico caracteriza relação de
consumo.
D) O trabalho do médico não pode ser explorado por
terceiros com objetivos de lucro, finalidade
política ou religiosa, com exceção dos casos
previstos em lei.
E) O médico não pode, em nenhuma circunstância
ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua
liberdade profissional, nem permitir quaisquer
restrições ou imposições que possam prejudicar
a eficiência e a correção de seu trabalho.

Questão 33

Questão 35

Acerca do sigilo profissional, de acordo com o Código
de Ética Médica, é vedado ao médico:

Segundo a relação das fontes do direito
previdenciário, pode-se afirmar que a(o):

A) revelar informações confidenciais obtidas
quando do exame médico de trabalhadores,
mesmo se o silêncio puser em risco a saúde dos
empregados ou da comunidade.
B) revelar sigilo profissional relacionado a paciente
menor de idade, inclusive a seus pais ou
representantes legais, desde que o menor tenha
capacidade de discernimento, mesmo quando a
não revelação possa acarretar dano ao paciente.
C) fazer referência a casos clínicos identificáveis,
exibir pacientes ou seus retratos em anúncios
profissionais ou na divulgação de assuntos
médicos, em meios de comunicação em geral,
mesmo com autorização do paciente.
D) revelar fato de que tenha conhecimento em
virtude do exercício de sua profissão, mesmo
com o consentimento, por escrito, do paciente.
E) prestar informações a empresas seguradoras
sobre as circunstâncias da morte do paciente sob
seus cuidados, além das contidas na declaração
de óbito, salvo por expresso consentimento do
seu representante legal.

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 36

Questão 38

Acerca da organização da Seguridade Social, nos
termos da Lei nº 8.212/1991, assinale a assertiva
correta.

Sobre a Lei nº 12.288/2010, que instituiu o Estatuto
da Igualdade Racial e trouxe outras providências,
pode-se afirmar:

A) A Previdência Social é a política social que provê
o atendimento das necessidades básicas,
independentemente de contribuição à
Seguridade Social.
B) A Assistência Social tem por fim assegurar aos
seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, idade
avançada, tempo de serviço, desemprego
involuntário, encargos de família e reclusão ou
morte daqueles de quem dependiam
economicamente.
C) O estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em sucursal é
segurado facultativo da Previdência Social.
D) As propostas orçamentárias anuais ou
plurianuais da Seguridade Social serão
elaboradas por Comissão integrada por 3 (três)
representantes.
E) O empregado doméstico, que presta serviço de
natureza contínua à família, no âmbito
residencial desta, em atividades sem fins
lucrativos, é segurado facultativo da Previdência
Social.

A) É assegurada a assistência religiosa aos
praticantes de religiões de matrizes africanas
internados em hospitais ou em outras instituições
de internação coletiva, excetuados àqueles
submetidos à pena privativa de liberdade.
B) É obrigatório o ensino da capoeira nas
instituições públicas e privadas pelos
capoeiristas e mestres tradicionais, pública e
formalmente reconhecidos.
C) O direito à saúde da população negra será
garantido pelo poder público mediante políticas
estaduais, sociais e econômicas destinadas à
redução do risco de doenças e de outros
agravos.
D) Consideram-se ações negativas os programas e
medidas especiais adotados pelo Estado para a
correção das desigualdades raciais e para a
promoção da igualdade de oportunidades.
E) O s m o r a d o r e s d a s c o m u n i d a d e s d e
remanescentes de quilombos serão beneficiários
de incentivos específicos para a garantia do
direito à saúde.

Questão 39

Questão 37

Acerca do Estatuto da Juventude, instituído pela Lei
nº 12.852/2013, pode-se afirmar:

Segundo o CDC, consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final. À luz da Teoria Finalista,
pode-se afirmar:

A) São consideradas jovens as pessoas com idade
entre 12 (doze) e 25 (vinte e cinco) anos de idade.
B) É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove)
anos pertencentes a famílias de baixa renda, o
acesso a salas de cinema, mediante pagamento
da metade do preço do ingresso cobrado do
público em geral.
C) É garantida a gratuidade na expedição da
Carteira de Identificação Estudantil para todos os
estudantes.
D) A Carteira de Identificação Estudantil será
expedida exclusivamente pela Associação
Nacional de Pós-Graduandos.
E) A Carteira de Identificação Estudantil terá
validade até o dia 31 de abril do ano subsequente
à data de sua expedição.

A) Destinatário final é aquele destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa
jurídica ou física.
B) Destinatário final é somente o destinatário fático,
pouco importando a destinação econômica que
lhe deva sofrer o bem.
C) Destinatário final fático é aquele que vem a
utilizar o bem ou serviço no exercício de profissão
ou de empresa.
D) Com base no conceito jurídico de consumidor, o
CDC é visto de uma maneira bem mais ampla,
abrangendo maior número de relações, pelas
quais as normas inseridas nesse diploma devem
regular a sociedade de consumo como um todo.
E) A definição de consumidor é puramente objetiva,
não importando a finalidade da aquisição ou do
uso do produto ou serviço, podendo até mesmo
haver intenção de lucro.

09

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 40

Questão 42

Acerca da titularidade e do monopólio do Petróleo,
segundo o ordenamento jurídico brasileiro, assinale a
assertiva correta.

Acerca da Arbitragem no ramo dos Novos Direitos,
pode-se afirmar:
A) As pessoas capazes de contratar poderão valerse da arbitragem para dirimir litígios relativos a
direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis.
B) A arbitragem poderá ser de direito ou de
equidade, a critério do árbitro.
C) As partes poderão escolher, livremente, as
regras de direito que serão aplicadas na
arbitragem, desde que não haja violação aos
bons costumes e à ordem pública.
D) Podem ser árbitro aquelas pessoas maiores de
21 (vinte e um) anos e que tenha a confiança das
partes.
E) As pessoas indicadas para funcionar como
árbitro não precisam revelar, antes da aceitação
da função, qualquer fato que denote dúvida
justificada quanto à sua imparcialidade e
independência.

A) Pertencem aos Estados da Federação os
depósitos de petróleo existentes no território
nacional.
B) A refinação de petróleo nacional constitui
monopólio da União, já o estrangeiro pertence ao
seu respectivo país.
C) É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao
Distrito Federal, exceto os Municípios,
participação no resultado da exploração de
petróleo.
D) A importação e exportação dos produtos e
derivados básicos por meio da atividade de
pesquisa e lavra do petróleo estrangeiro constitui
monopólio do seu respectivo ente estrangeiro.
E) O transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados básicos de
petróleo produzidos no País constitui monopólio
da União.

Questão 41

Sobre o Direito de Energia, o princípio que orienta a
se decidir pelas expectativas que procuram meios
inovadores de aproveitamento ótimo da energia na
relação entre geração, transmissão, distribuição e
consumo, negando, portanto, a dotação de validade a
decisões que confirmam situações de desperdício de
energia, é o da(o):

Questão 43

Acerca do Direito Regulatório, pode-se conceituar
Agência Reguladora como:
A) autarquias com regime especial, possuindo
todas as características jurídicas das autarquias
comuns, porém como dirigentes estáveis com
mandatos fixos.
B) autarquias ou fundações públicas que, por
iniciativa da Administração Direta, recebem o
status de Agência, desde que preenchidas
alguns requisitos, que visam a uma maior
eficiência e redução de custos.
C) autarquias instituídas para gerir os consórcios
públicos e integrantes da Administração Indireta
de todos os Entes federados consorciados.
D) pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei,
dotada de personalidade de direito privado, mas
submetida a certas regras especiais decorrentes
de sua finalidade pública, constituída sob a forma
de sociedade anônima.
E) toda e qualquer entidade, civil ou comercial, sob o
controle acionário do Estado, englobando as
empresas públicas, as sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e as demais sociedades
controladas pelo Estado.

A) segurança no aprovisionamento energético.
B) não retrocesso na utilização de tecnologias.
C) acesso universal à rede de distribuição de
energia.
D) eficiência energética.
E) princípio da liberdade energética.
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Questão 44

Questão 46

De acordo com a Lei nº 11.079/2004, que versa sobre
a parceria público-privada, assinale a assertiva
correta.

Acerca do tema referente à família à luz da
Constituição Federal de 1988 e jurisprudência dos
Tribunais Superiores, pode-se afirmar:

A) Parceria público-privada é o contrato
administrativo de autorização, na modalidade
patrocinada ou administrativa.
B) Concessão patrocinada é a concessão de
serviços públicos ou de obras públicas, quando
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos
usuários contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado.
C) Concessão administrativa é o contrato de
prestação de serviços de que a Administração
Pública seja a usuária direta ou indireta, exceto
atos que envolvam execução de obra ou
fornecimento e instalação de bens.
D) É vedada a celebração de contrato de parceria
público-privada cujo valor do contrato seja inferior
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
E) É obrigatório à Administração Pública, nos
termos do contrato, efetuar o pagamento da
contraprestação relativa à parcela fruível do
serviço objeto do contrato de parceria públicoprivada.

A) No casamento civil, è gratuita a celebração a
quem comprovar baixa renda.
B) Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida
a união estável homoafetiva como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.
C) Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes.
D) Os direitos e deveres referentes à sociedade
conjugal são exercidos preferencialmente pelo
homem.
E) Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em asilos.

Questão 47

Conforme entendimento jurisprudencial dos
Tribunais Superiores acerca da Lei Maria da Penha,
assinale a assertiva correta.
A) O Supremo Tribunal Federal decidiu que é
possível a substituição de pena a um condenado
por lesão corporal contra sua ex-companheira.
B) O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para
enquadrar uma agressão na Lei Maria da Penha,
não é necessária a comprovação de coabitação
com o agressor ou de hipossuficiência e
vulnerabilidade da vítima.
C) O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei
Maria da Penha não se aplica ao crime de
ameaça feita contra mulher por irmão, ainda que
não residam mais juntos.
D) O Superior Tribunal de Justiça decidiu
recentemente que o descumprimento de medida
protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da
Penha, não configura a prática do crime de
desobediência.
E) Os Tribunais Superiores entendem, de forma
uníssona, que a lesão corporal leve praticada
pelo marido contra a mulher tem natureza de
ação de penal pública condicionada.

Questão 45

Acerca do Estatuto da Cidade no ramo dos Novos
Direitos, pode-se afirmar:
A) Compete aos Estados legislar sobre normas
gerais de direito urbanístico.
B) Em empreendimentos de pequeno porte, em
caráter excepcional, a lei municipal específica a
que se refere o caput poderá prever a conclusão
em etapas.
C) Decorridos três anos de cobrança do IPTU
progressivo, sem que o proprietário tenha
cumprido a obrigação de parcelamento,
edificação ou utilização, o Município poderá
proceder à desapropriação do imóvel, com
pagamento em títulos da dívida pública.
D) Os títulos da dívida pública terão prévia
aprovação pela Câmara dos Deputados e serão
resgatados no prazo de até dez anos, em
prestações anuais, iguais e sucessivas.
E) Aquele que possuir como sua área ou edificação
urbana de até duzentos e cinquenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano
ou rural.

11

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 48

Questão 50

De acordo com a Lei nº 9.610/1998, que alterou,
atualizou e consolidou a legislação sobre direitos
autorais, pode-se afirmar:

Segundo a Lei nº 7.853/1989, que trata do apoio às
pessoas portadoras de deficiência e sua integração
social, pode-se afirmar que:

A) Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos
legais, bens imóveis.
B) Interpretam-se extensivamente os negócios
jurídicos sobre os direitos autorais.
C) A cessão dos direitos de autor sobre obras
futuras abrangerá, no máximo, o período de dez
anos.
D) Será de setenta anos o prazo de proteção aos
direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou
pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano
imediatamente posterior ao da primeira
publicação.
E) Serão de domínio da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios as obras por
eles simplesmente subvencionadas.

A) as ações civis públicas destinadas à proteção de
interesses coletivos ou difusos das pessoas
portadoras de deficiência poderão ser propostas
exclusivamente pelo Ministério Público.
B) o C o n s e l h o C o n s u l t i v o r e u n i r - s e - á
ordinariamente 01 (uma) vez por semestre e,
extraordinariamente, por iniciativa de 1/5 (um
quinto) de seus membros, mediante
manifestação escrita, com antecedência de 10
(dez) dias.
C) ao Ministério Público é facultado intervir nas
ações públicas, coletivas ou individuais, em que
se discutam interesses relacionados à
deficiência das pessoas.
D) os crimes previstos nesta lei são de competência
do Juizado Especial Criminal.
E) a coordenação superior dos assuntos, ações
governamentais e medidas referentes a pessoas
portadoras de deficiência caberá à Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidência
da República.

Questão 49

Acerca da classificação indicativa de programas de
televisão em geral, à luz do Direito do
Entretenimento, pode-se afirmar:
A) A classificação indicativa possui natureza
informativa e pedagógica, voltada para a
promoção dos interesses de crianças e
adolescentes, devendo ser exercida de forma
democrática.
B) Compete ao Ministério da Cultura proceder à
classificação indicativa de programas de
televisão em geral.
C) A não atribuição de classificação indicativa aos
programas isenta o responsável pelos abusos
cometidos.
D) Entende-se como horário de proteção à criança e
ao adolescente o período compreendido entre 6
(seis) e 22 (vinte e duas) horas.
E) Os programas televisivos sujeitos à classificação
indicativa serão regularmente monitorados pelo
Ministério Público no horário de proteção à
criança e ao adolescente.
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violência contra crianças e adolescentes. A cada dia,
129 casos de violência psicológica e física, incluindo
a sexual, e negligência contra crianças e
adolescentes são reportados, em média, ao Disque
Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada hora, cinco
casos de violência contra meninas e meninos são
registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais
grave se levarmos em consideração que muitos
desses crimes nunca chegam a ser denunciados.

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: QUAIS OS
EFEITOS DA LEI DA PALMADA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA?

Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html>.
Acesso em: 04 jul.2015.

Texto 1
A Lei Menino Bernardo é o nome adotado
pelos deputados para projeto de lei 7672/2010, da
Presidência da República brasileira, proposto ao
Congresso Nacional Brasileiro que visa proibir o uso
de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou
degradantes na educação de crianças e
adolescentes. A imprensa brasileira apelidou a lei de
Lei da Palmada. O projeto prevê que pais que
maltratarem os filhos sejam encaminhados a
programa oficial de proteção à família e a cursos de
orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico,
além de receberem advertência. A criança que sofrer
a agressão, por sua vez, deverá ser encaminhada a
tratamento especializado. A proposta prevê ainda
multa de três a 20 salários mínimos para médicos,
professores e agentes públicos que tiverem
conhecimento de agressões a crianças e
adolescentes e não denunciarem às autoridades.
D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / w w w. b b c . c o . u k / p o r t u g u e s e /
noticias/2013/11/131119_lei_palmada_brasil_dia_mundial_direit
os_criancas_lgb.shtml>. Acesso em: 04 jul.2015.

Texto 2

Disponível em: <http://www.google.com.br>.

Texto 3
As crianças e os adolescentes são
especialmente afetados pela violência. Mesmo com
os esforços do governo brasileiro e da sociedade em
geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda
apontam um cenário desolador em relação à
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