“Se cada segundo de nossa vida deve se repetir um número infinito de vezes, estamos pregados na eternidade
como Cristo na cruz. Que ideia atroz!
No mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma insustentável leveza. Isso é o que fazia com
que Nietzsche dissesse que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos (das schwerste Gewicht).
Se o eterno retorno é o mais pesado dos fardos, nossas vidas, sobre esse pano de fundo podem aparecer em
toda a sua esplêndida leveza.
Mas, na verdade, será atroz o peso e bela a leveza? O mais pesado dos fardos nos esmaga, nos faz dobrar sob
ele, nos esmaga contra o chão. Na poesia amorosa de todos os séculos, porém, a mulher deseja receber o peso
do corpo masculino. O fardo mais pesado é, portanto, ao mesmo tempo a imagem da mais intensa realização
vital. Quanto mais pesado o fardo, mais próxima da terra está nossa vida, e mais ela é real e verdadeira.
Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar, com que
ele voe, se distancie da terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semirreal, que seus movimentos sejam
tão livres quanto insignificantes.
Então, o que escolher? O peso ou a leveza?
Foi a pergunta que Parmênides fez a si mesmo no século VI antes de Cristo. Segundo ele, o universo está
dividido em duplas de contrários: a luz e a obscuridade, o grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não ser.
Ele considerava que um dos polos da contradição é positivo (o claro, o quente, o fino, o ser), o outro,
negativo. Essa divisão em polos positivo e negativo pode nos parecer de uma facilidade pueril. Menos em um
dos casos: o que é positivo, o peso ou a leveza?
Parmênides respondia: O leve é positivo, o pesado é negativo. Teria ou não razão? Essa é questão. Uma coisa
é certa. A contradição pesado-leve é a mais misteriosa a mais ambígua de todas as contradições. ”
“A Insustentável Leveza do Ser”
Milan Kundera, 1983

01) No texto, o questionamento do autor sobre a tese de Parmênides nos leva a entender que:
(A) Na teoria do eterno retorno, a vida torna-se efêmera a ponto de ser insignificante por demais,
transformando sua leveza em um fardo.
(B) Ao passo que Parmênides defende que pesado/negativo e leve/positivo é a oposição correta, de acordo
com a teoria de Nietzsche a leveza é pesada e o peso leve, de maneira que a relação positivo/negativo
necessariamente se inverte.
(C) Milan Kundera questiona o pensador grego apenas como recurso argumentativo para reforçar a tese de
que a leveza seria de fato o polo positivo e o peso, o polo negativo.
(D) O eterno retorno transforma aquilo que seria efêmero em tão pesado que torna-se um fardo.

02) Qual das figuras de linguagem abaixo é usada no texto de Milan Kundera?
(A) Catacrese
(B) Anacoluto
(C) Metáfora
(D) Metonímia
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03) Ao longo do livro “A Insustentável Leveza do Ser”, Milan Kundera faz uso do Discurso Indireto Livre,
conforme é possível observar na alternativa:
(A)“Tomas ergueu-se e ouviu distraidamente as palavras de Sabina:
- O que está procurando?
- Uma meia.”
(B) “A vertigem não é o medo de cair, é outra coisa. É a voz do vazio embaixo de nós, que nos atrai e nos
envolve, é o desejo da queda do qual logo nos defendemos aterrorizados”
(C) “Karenin nuca vira com bons olhos a mudança para a Suíça. Para um cão, o tempo não segue em linha
reta, seu caminho não é um contínuo de movimento para frente, cada vez mais distante, de uma coisa à coisa
seguinte.”
(D) “- O que é que posso fazer por você?
- Quero que você fique velho. Dez anos mais velho. Vinte anos mais velho!
Com isso queria dizer: quero que você fique fraco. Que seja tão fraco quanto eu.”
04) No trecho: “Segundo ele, o universo está dividido em duplas de contrários: a luz e a obscuridade, o
grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não ser. Ele considerava que um dos polos da contradição é
positivo (o claro, o quente, o fino, o ser), o outro, negativo. ”, de qual das funções da linguagem o autor faz
uso?
(A) Função Emotiva ou Expressiva
(B) Função Denotativa ou Conotativa
(C) Função Conativa ou Apelativa
(D) Função Metalinguística

05) Selecione a opção em que a alteração no texto não compromete a coesão ou a coerência da frase original:
(A) O mais pesado dos fardos nos esmaga, nos faz dobrá-lo, nos esmaga contra o chão.
(B)

Foi

a

pergunta

que

Parmênides

faz

a

si

mesmo

no

século

VI

antes

de

Cristo.

(C) Se cada segundo de nossa não vida deve se repetir em um número infinito de vezes, estaríamos pregados
na

eternidade

como

Cristo

na

cruz.

(D) Se o eterno retorno for o mais pesado dos fardos, então nossas vidas, sobre esse pano de fundo poderão
aparecer em toda a sua esplêndida leveza.
06) “Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar, com
que ele voe, se distancie da terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semirreal, que seus movimentos
sejam tão livres quanto insignificantes.”.
As palavras destacadas em negrito no texto configuram:
(A) objeto direto;
(B) aposto;
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(C) sujeito;
(D) adjunto adverbial.

07) Qual das alternativas abaixo contém uma palavra proveniente da união de uma raiz grega e uma raiz
latina?
(A) Poliamor
(B) Compaixão
(C) Necromante
(D) Fotografia

08) Das frases abaixo, qual está devidamente pontuada e traz o emprego correto da crase?
(A) Não existe como verificar qual à boa decisão, pois não existe termo de comparação.
(B) Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. Como se um ator entrasse em cena às pressas, sem
nunca ter ensaiado.
(C) Mas o que pode valer à vida se o primeiro ensaio já é a própria vida? É isso que faz com que, a vida
pareça sempre um esboço.
(D) No entanto mesmo “esboço” não é a palavra certa porque um esboço é sempre um projeto de alguma
coisa, à preparação de um quadro, ao passo que o esboço que é a nossa vida não é o esboço de nada, é um
esboço sem quadro.

09) Selecione a alternativa que não faz o uso da colocação pronominal adequada:
(A) Senti-me terrivelmente humilhado pela situação.
(B) Toda a vida o quis por perto, agora que o tenho ao meu lado, me enjoa.
(C) Quando ele a olhava assim, um grande sorriso tomava-lhe o rosto.
(D) Me chamou?

10) Assinale a alternativa correta:
(A) Ainda que tivesse salvação, não valeria a pena. - oração coordenada sindética adversativa
(B) Às vezes acho que está fácil demais, às vezes acho que não vou dar conta. – oração coordenada
assindética alternativa
(C) Comecei a ler, dormi no ônibus. – oração coordenada sindética
(D) Acabei com as balas, portanto preciso comprar mais. – oração coordenada sindética explicativa

11) Suponhamos que no início do mês de dezembro a câmara contratou um certo número de concursados, e
2/3 dos funcionários contratos tiveram que ser demitidos. Passado uma semana da demissão, dos que tinham
sido demitidos 5 retornaram novamente como contratos e assim o número de funcionários passa a ser a
metade da quantidade inicial. Considerando esse prazo decorrido, quantos são os funcionários da câmara?
(A) 15
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(B) 20
(C) 25
(D) 30

12) Uma pesquisa realizada com 200 candidatos a um concurso, para saber qual o idioma que falavam, além
do português, verificou que:


40 falam o inglês;



16 falam o espanhol;



11 falam o francês;



7 falam o inglês e o espanhol;



5 falam o espanhol e o francês;



3 falam o inglês e o francês;



2 falam os três idiomas.

Quantos candidatos falam apenas português?
(A) 140
(B) 152
(C) 161
(D) 164

13) Marcos, Ana e Flávia, são funcionários de uma empresa, cuja idades somam 100 anos, dividiram um
prêmio que foi dado por seu chefe em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Se o
prêmio foi de R$ 8.200,00 e Marcos e Ana receberam respectivamente R$ 2.542,00 e R$ 2.952,00, então a
idade de Flávia é:
(A) 33
(B) 34
(C) 35
(D) 36

14) Para executar um serviço em 19 dias em um Call Center de uma empresa de telefonia celular, a empresa
contratou 15 funcionários. Transcorridos 13 dias, 5 dos funcionários desistiram do serviço e não foram
substituídos durante 3 dias. Com quantos funcionários deverá a empresa terminar de executar o serviço, a
partir do dia seguinte, para concluir dentro do prazo combinado?
(A) 20
(B) 21
(C) 22
(D) 23
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15) A câmara municipal onde trabalham cinco mulheres (Bia, Ana, Maria, Laura e Rosa) e seis homens
(Fábio, Leandro, Luís, Sérgio, Marcos e Lucas), deverá ser formado uma equipe de trabalho constituído de 3
mulheres e 3 homens, obedecendo as seguintes condições:


Bia se recusa a trabalhar com Fábio e Marcos;



Ana se recusa a trabalhar com Leandro e Sérgio;



Maria se recusa a trabalhar com Sérgio e Lucas;



Laura se recusa a trabalhar com Leandro e Lucas;



Rosa se recusa a trabalhar com Leandro e Marcos;



Marcos se recusa a trabalhar com Leandro e Lucas.

Se Marcos pertence a equipe, então os outros cinco membros dessa equipe serão:
(A) Ana, Rosa, Laura, Luís e Sérgio
(B) Maria, Bia, Rosa, Leandro e Lucas
(C) Bia, Rosa, Ana, Leandro e Fábio
(D) Ana, Maria, Rosa, Luís e Sérgio

16) Situado as margens da Estrada Real, estrada que levava a cidade de Goiás, então capital da província,
Inhumas surgia com o nome Goiabeira, por ser ponto de descanso para tropeiros. O vilarejo surgiu a partir da
referência de um extenso goiabal, o que mais tarde se tornou uma:
(A) fazenda de gado
(B) lavoura de café
(C) lavoura de alho
(D) lavoura de laranja

17) Qual o nome do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil que foi condenado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) a 12 anos e sete meses de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, e, por ter dupla
cidadania, fugiu para a Itália em setembro de 2013, antes do fim do julgamento, com um passaporte falso em
nome de um irmão morto. Foi o único dos condenados que fugiu e que não tinha cumprido pena no processo
mensalão. Ele foi preso em fevereiro do ano passado em Maranello, na Itália. E já está encarcerado
no Complexo Penitenciário da Papuda, desde o dia 23 de outubro.
(A) Valdemar Costa
(B) Pedro Henry
(C) Henrique Pizzolato
(D) Roberto Jefferson

18) A decisão histórica foi tomada dois anos depois que o governo autorizou que os casais, em que um dos
cônjuges fosse filho único, tivesse um segundo filho. O objetivo é corrigir o desequilíbrio entre homens e
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mulheres e conter o envelhecimento da população, além de estimular a economia, depois de o país registrar
em outubro passado o pior crescimento trimestral desde 2009. Qual é o país que anunciou essa reforma, que
põe fim a controvertida política que limitava os nascimentos no país, na reunião anual do Partido diante de
preocupações sobre a desaceleração da economia do país?
(A) Noruega
(B) Cuba
(C) China
(D) Japão

19) Mesmo admitindo a existência de diversos estudos e discussões antropológicas sobre o conceito de
cultura, podemos considerá-la, a grosso modo, da seguinte forma: No Brasil a cultura diz respeito a um
conjunto de hábitos, comportamentos, valores morais, crenças e símbolos, dentre outros aspectos mais
gerais, como forma de organização social, política e econômica que caracterizam uma sociedade. Além
disso, os processos históricos são em grande parte responsáveis pelas diferenças culturais, embora não sejam
os únicos fatores a se considerar. Isso nos permite afirmar que:
I. Não existem culturas superiores ou inferiores, mas sim diferentes, com processos históricos também
diversos, os quais proporcionaram organizações sociais com determinadas peculiaridades.
II. Possui suas particularidades quando comparada ao restante do mundo, principalmente quando nos
debruçamos sobre um passado marcado pela miscigenação racial entre índios, europeus e africanos.
III. A cultura brasileira em sua essência seria composta por uma diversidade cultural, fruto dessa
aproximação que se desenvolveu desde os tempos de colonização, a qual, como sabemos, não foi,
necessariamente, um processo amistoso entre colonizadores e colonizados, entre brancos e índios, entre
brancos e negros. Se é verdade que portugueses, indígenas e africanos estiveram em permanente contato,
também é fato que essa aproximação foi marcada pela exploração e pela violência impostas a índios e negros
pelos europeus colonizadores, os quais a seu modo tentavam impor seus valores, sua religião e seus
interesses.
IV. Apesar desse contato hostil num primeiro momento entre as etnias, o processo de mestiçagem contribuiu
para a diversidade da cultura brasileira no que diz respeito aos costumes, práticas, valores, entre outros
aspectos que poderiam compor o que alguns autores chamam de caráter nacional.
(A) todos os itens estão corretos.
(B) apenas o item II está incorreto.
(C) apenas o item III está incorreto.
(D) apenas o item IV está incorreto.

20) O Estado de Goiás possui grande variedade de aspectos naturais e possui um grande potencial hídrico,
existe uma imensa quantidade de córregos, rios e enormes aqüíferos (águas subterrâneas). O Estado é
banhado por três importantes bacias hidrográficas, que são:
(A) Bacia Araguaia-Tocantins, Bacia do Corumbá e a Bacia do Parnaíba.
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(B) Bacia do Parnaíba, Bacia do São Simão e a Bacia do Paraná.
(C) Bacia do Rio Paraíba, Bacia do São Francisco e a Bacia do Corumbá.
(D) Bacia do Paraná, Bacia Araguaia-Tocantins e a Bacia do São Francisco.

21) Da análise dos princípios constitucionais expressos na Constituição da República Federativa do Brasil,
analise as seguintes afirmativas e marque apenas a incorreta:
(A) O registro civil de nascimento e a certidão de óbito são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei.
(B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de
autorização ou de prévio aviso às autoridades, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local.
(C) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(D) A objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta e para se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei.

22) Consideradas as funções essenciais à justiça descritas na Constituição Federal, assinale a alternativa
correta:
(A) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
(B) A garantia da inamovibilidade é conferida de forma expressa pela CF aos procuradores.

(C) À defensoria pública incumbe a orientação jurídica e a defesa daqueles que não desejam pagar por um
advogado.
(D) É facultado aos membros do Ministério Público exercer atividade político-partidária.

23) Sobre as hipóteses de inexigibilidade de licitação previstas na Lei 8666/93, assinale a alternativa correta:
(A) Se um órgão público tiver que adquirir material que só possa ser fornecido por representante comercial
exclusivo, a licitação será inexigível e a administração ficará dispensada de justificar os preços praticados.
(B) De acordo com a Lei n. 8.666/1993, é inexigível a licitação na contratação de fornecimento ou
suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as
normas da legislação específica.
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(C) É inexigível a licitação para as compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo
necessário para a realização de processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço
do dia.
(D) A administração pública poderá, excepcional e motivadamente, mesmo quando contar com consultoria
jurídica própria, contratar advogados mediante licitação, exceto quando for notável o saber jurídico do advogado
e absolutamente singular o serviço a ser prestado.

24) Em relação aos atos de improbidade administrativa do agente público, considere as seguintes proposições e
marque a que está em desacordo com a legislação em vigor:
(A) Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito sujeitam seus autores, entre outras sanções, à
perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos e à perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
(B) O agente público que recebe vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer
outra atividade ilícita, cometerá um ato de improbidade administrativa e estará sujeito à perda da função pública,
nos termos da Lei que regula as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento.
(C) Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a conduta do agente público
que aumenta despesa com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do agente que
determinou tal aumento.
(D) Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a conduta do agente público
que determina irregular renúncia de receita, mediante anistia, subsídio ou concessão de isenção, recebendo para
tanto qualquer outra vantagem econômica.

25) Assinale a opção que está em desconformidade com as normas de finanças públicas previstas na CF e no
direito financeiro:
(A) A Constituição Federal, ao dispor sobre finanças públicas, determina que as matérias de finanças públicas,
exercício financeiro, dívida pública e fiscalização financeira são veiculadas por Emenda Constitucional.
(B) A receita proveniente da arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana constitui
hipótese de receita pública corrente.
(C) Consideram-se dívida ativa não tributária os créditos da União provenientes de multas de qualquer origem ou
natureza, exceto as tributárias.
(D) A Constituição Federal, ao dispor sobre finanças públicas, determina que as matérias de finanças públicas,
exercício financeiro, dívida pública e fiscalização financeira são veiculadas por Lei Complementar.

26) Levando-se em consideração as normas vigentes a respeito do crédito tributário e do processo judicial
tributário, assinale a opção correta:
(A) Aparecido Delfino ajuíza ação anulatória de débito fiscal após realizar depósito do montante integral do
crédito que busca a anulação. Nesse sentido, é correto afirmar que o depósito prévio do montante integral produz
os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal, bem como evita a fluência dos juros e a imposição de
multa.
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(B) Para a propositura da ação de repetição do indébito tributário, deve observar o prazo de 5 anos do efetivo
pagamento; e os juros só se contam a partir do trânsito em julgado da decisão e a correção monetária, a partir do
pagamento efetuado.
(C) Determinado contribuinte reside em área situada na fronteira entre dois municípios, não sendo muito bem
delineada, naquela localidade, a separação geográfica entre as duas municipalidades. Em razão dessa
circunstância, ocorreu de ele ter sido notificado pelas duas fazendas municipais para pagar o IPTU. Nesse caso,
deve o contribuinte pagar a totalidade dos impostos e ajuizar, contra cada município, ação de repetição de
indébito de metade do valor do IPTU.
(D) Na hipótese de o contribuinte discutir o crédito tributário por meio de recurso administrativo ou mandado de
segurança com pedido de medida liminar, ainda que indeferida, a certidão de dívida ativa passa a ser positiva,
com efeito de negativa.

27) Sobre as modalidades de intervenção de terceiro previstas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa
correta:
(A) Ao réu em ação de indenização que detém direito de regresso contra terceiro, por força de lei ou contrato, é
possível utilizar-se da forma de intervenção de terceiros denominada denunciação à lide.
(B) Roberto foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua sogra, Isgrupina. Para trazer
Isgrupina para o pólo passivo desta ação, Roberto deverá valer-se da espécie de intervenção de terceiro
denominada chamamento ao processo.
(C) O terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá oferecer
oposição contra a parte contrária.
(D) É obrigatória a denunciação da lide de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de
alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a dívida comum.
28) O artigo 286 do Código Civil dispõe que “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a
natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser
oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.
De acordo com a legislação pertinente, relativa à Cessão de Crédito, está incorreta a opção:
(A) É possível a cessão de um crédito sem que todos os seus acessórios estejam abrangidos pela operação.
(B) O credor poderá ceder o seu crédito somente nos casos em que a natureza da obrigação exigir ou quando a lei
assim determinar. Seguindo a regra de que os acessórios seguem o principal, a cessão de um crédito, em qualquer
caso, irá abranger todos os seus acessórios.
(C) o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora;
mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os
direitos de terceiro.
(D) O cedente, na cessão por título oneroso, fica responsável face ao cessionário pela existência do crédito ao
tempo em que lhe cedeu, ainda que não tenha se responsabilizado expressamente no instrumento da cessão.

29) A Constituição Federal do Brasil elenca um rol de princípios ou objetivos que orientam a organização da
seguridade social. Considerada a disciplina dos referidos princípios na Carta Magna, assinale a alternativa correta:
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(A) A ampla distribuição de benefícios sociais ao maior número de necessitados está consagrada no princípio
constitucional do caráter democrático e descentralizado da administração.
(B) Excetuados determinados setores da economia, verifica-se, no financiamento da seguridade social, que os
empregadores, em geral, pagam uma contribuição previdenciária incidente sobre folha de remuneração de
pessoal, em percentual superior ao deduzido dos vencimentos dos trabalhadores respectivos. Essa diferenciação
decorre do princípio da equivalência de benefícios.
(C) A ampla distribuição de benefícios sociais ao maior número de necessitados está consagrada no princípio
constitucional da seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios.
(D) O princípio da solidariedade é um princípio securitário de suma importância, pois permite que qualquer
pessoa possa participar da proteção social patrocinada pelo Estado.

30) Sobre os crimes praticados por funcionários públicos, é correto afirmar:
(A) Na hipótese do acusado, processado pelo delito de prevaricação, restar provado durante a instrução criminal
que ele não era funcionário público ao tempo do cometimento do fato, a ausência de uma elementar não é
suficiente para afastar a atipicidade da conduta do agente.
(B) Não é tipificado como crime de corrupção passiva, aceitar em razão de futura função pública ainda não
assumida, mesmo em razão desta, promessa de vantagem indevida.
(C) De um lado, “solicitar” ou “receber” e, de outro lado, “exigir” compõem núcleos opostos que,
respectivamente, diferenciam, entre si, duas importantes e recorrentes figuras penais, ambas cometidas por
funcionários públicos, previstas no Código Penal como corrupção passiva e concussão.
(D) De um lado, “solicitar” ou “receber” e, de outro lado, “exigir” compõem núcleos opostos que,
respectivamente, diferenciam, entre si, duas importantes e recorrentes figuras penais, ambas cometidas por
funcionários públicos, previstas no Código Penal como condescendência criminosa e excesso de exação.
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