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CCAARRGGOO::  OOFFIICCIIAALL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 
Texto para responder às questões de 01 a 14. 
 

Liberdade e igualdade 
 

O significado tradicional de liberdade – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, ou de 
pensamento, ou de reunião, ou de associação, em sentido geral e específico, de uma liberdade pessoal – era aquele 
relacionado à faculdade de se fazer ou não fazer determinadas coisas não impedido por normas vinculantes; era a 
liberdade entendida como não impedimento, ou liberdade negativa. A esfera da liberdade coincidia com a esfera dos 
comportamentos não regulados, e, portanto, lícitos ou indiferentes. [...] 

A primeira ampliação do conceito de liberdade ocorreu com a passagem da teoria da liberdade como não 
impedimento para a teoria da liberdade como autonomia, quando “liberdade” passou a ser entendida não mais apenas 
como o não ser impedido por normas externas, mas [...] como o obedecer a leis estabelecidas por nós para nós 
mesmos. Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, mas sim na presença de leis 
internamente desejadas e internamente estabelecidas. [...] 

Também o conceito de igualdade é extremamente amplo e pode ser enriquecido por diferentes conteúdos. Tal 
como ocorreu com a história do direito de liberdade, a história do direito à igualdade também se desenvolveu por 
sucessivos enriquecimentos. Dizer que nas relações humanas deve ser aplicado o princípio da igualdade significa muito 
pouco, se não forem especificados ao menos dois aspectos: 1) igualdade em quê? 2) igualdade entre quem? [...] 

Com relação à primeira pergunta, “igualdade em quê? ”, a Declaração Universal (dos Direitos Humanos) responde 
que os seres humanos são iguais “em dignidade e direitos”. A expressão seria extremamente genérica se não devesse 
ser entendida no sentido de que os “direitos” sobre os quais fala são precisamente os direitos fundamentais enunciados 
em seguida. O que na prática significa que os direitos fundamentais enunciados na Declaração devem constituir uma 
espécie de mínimo denominador comum das legislações de todos os países. É como se disséssemos, em primeiro lugar, 
que os seres humanos são livres [...], e posteriormente se acrescenta que são iguais no gozo dessa liberdade. [...] 

Com relação à segunda pergunta, “igualdade entre quem”?, a Declaração responde que, no que se refere aos 
direitos fundamentais, todos os seres humanos são iguais, ou seja, responde afirmando uma igualdade entre todos, e 
não apenas entre os pertencentes a esta ou àquela categoria. Isto significa que, em relação aos direitos fundamentais 
enumerados na declaração, todos os seres humanos devem ser considerados pertencentes à mesma categoria. Como 
tenhamos chegado ao reconhecimento de que os seres humanos, todos os seres humanos, pertencem à mesma 
categoria em relação aos direitos fundamentais cada vez mais amplos, não pode ser nem de longe resumido. Podemos 
dizer, contudo, em linhas gerais, que esse ponto de chegada é a conclusão de um processo histórico de sucessivas 
equiparações diferentes, ou seja, de sucessivas eliminações de discriminações entre indivíduos, que fez desaparecer 
pouco a pouco categorias parciais discriminantes absorvendo-as em uma categoria geral unificadora. [...] A igualdade 
entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual 
eliminação de discriminações, e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico: uma natureza 
comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião, etc. 

(BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. Adaptado.) 

 

01 
O título do texto apresenta, em sua estrutura, o emprego da conjunção “e”. Assinale a alternativa em que o efeito de 
sentido produzido por tal conjunção no referido contexto tem o mesmo valor semântico.  
A) Os desentendimentos já foram esclarecidos, e os laços afetivos podem ser refeitos.  
B) Cumpra as suas obrigações de cidadão e poderá reinvindicar seus direitos como tal.  
C) A prática na direção de veículos automotores torna tal atividade fácil, e exige atenção. 
D) Nosso trabalho consiste em realizar a verificação e manutenção de todos os equipamentos. 
 

02 
Uma variante possível para o trecho “[...] como o obedecer a leis estabelecidas por nós para nós mesmos.” (2º§) em 
que a correção gramatical seja preservada, mesmo que haja alguma alteração quanto ao sentido, está em: 
A) “[...] como o obedecer à lei estabelecida por nós para nós mesmos.” 
B) “[...] como o obedecer leis estabelecidas por nós para nós mesmos.” 
C) “[...] como o obedecer as leis estabelecidas por nós para nós mesmos.” 
D) “[...] como o obedecer às leis estabelecidas por nós para nós mesmos.” 
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03 
No 1º§ do texto, ocorre o emprego de estratégias de referenciação textual, exemplificadas pelos termos destacados 
em: 
A) “[...] era a liberdade entendida como não impedimento, ou liberdade negativa.” 
B) “O significado tradicional de liberdade – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, [...]”  
C) “A esfera da liberdade coincidia com a esfera dos comportamentos não regulados, e portanto lícitos ou indiferentes. 

[...]” 
D) “[...] – era aquele relacionado à faculdade de se fazer ou não fazer determinadas coisas não impedido por normas 

vinculantes; [...]” 

 
04 
De acordo com as ideias apresentadas no texto acerca de liberdade pode-se afirmar que  
A) liberdade e autonomia são conceitos que não podem ser aproximados, nem relacionados, um independe do outro.  
B) o entendimento sobre o conceito de liberdade passou por alterações de acordo com ideias teóricas e novos 

conceitos.  
C) o conceito de liberdade negativa e o significado tradicional de liberdade apresentam entre si um contraste 

adversativo.  
D) o estabelecimento de normas é diretamente responsável pelo enfraquecimento da liberdade seja ela de qualquer 

categoria ou nível empreendido.  

 
05 
“[...] – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, ou de pensamento, ou de reunião, ou de 
associação, em sentido geral e específico, de uma liberdade pessoal – [...]” (1º§) O emprego do travessão duplo no 
trecho destacado anteriormente poderia ser substituído pelo emprego de, EXCETO: 
A) Aspas.    B) Vírgulas.    C) Colchetes.   D) Parênteses. 

 
06 
Considerando-se o 1º§ do texto, identifique o valor semântico corretamente atribuído ao vocábulo em destaque 
tendo em vista o contexto no qual está inserido.  
A) “A esfera da liberdade” / âmbito     C) “relacionado à faculdade” / peculiaridade 
B) “lícitos ou indiferentes.” / oficiantes    D) “não impedido por normas vinculantes” / díspares 

 
07 
No 3º§ do texto, o autor utiliza indagações para conduzir a lógica do raciocínio que está sendo desenvolvido. De 
acordo com a tese apresentada em relação ao assunto “igualdade”, pode-se afirmar que para o autor 
A) o ser humano não pode reconhecer o verdadeiro princípio da igualdade tendo em vista a amplitude que o constitui. 
B) há uma condição para que o sentido da aplicação do princípio da igualdade nas relações humanas seja amplamente 

compreendido.  
C) o princípio da igualdade não deve ser aplicado por considerá-lo frágil diante das relações que se estabelecem na 

sociedade contemporânea.  
D) há uma predisposição em assumir uma postura preconceituosa em relação ao direito de igualdade pleno já que o 

autor interpõe oposições a este direito.  

 
08 
Identifica-se corretamente no último parágrafo do texto  
A) conclusão acerca do processo que envolve a igualdade entre todos os seres humanos e aplicação dos direitos 

fundamentais estabelecidos.  
B) explicação para a segunda pergunta feita anteriormente acerca da necessidade de que haja uma distribuição dos 

seres humanos de acordo com as características de cada grupo.  
C) justificativa de que o desenvolvimento das ideias e informações trazidas ao texto não admitem qualquer tipo de 

síntese tendo em vista o não comprometimento do seu entendimento.  
D) uma crítica a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos por sua característica sintética e objetiva que 

tem, deste modo, impossibilidade de atender ao que é proposto na prática.  
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09 
“Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, mas sim na presença de leis 
internamente desejadas e internamente estabelecidas.” (2º§) O trecho anterior está expresso com outras palavras, 
mantendo-se a lógica, correção gramatical e, em linhas gerais, o sentido original, em: 

A) A liberdade não consiste mais na ausência de leis, mais na presença destas leis desejadas individualmente para que o 
conceito de autonomia seja estabelecido.   

B) A ausência de leis – a partir do conceito de autonomia – não é entendida mais como liberdade, a liberdade consiste 
na existência de leis com características específicas. 

C) O estabelecimento de leis instituídas socialmente é fundamental para que a liberdade não consista mais na sua 
ausência, tal ocorrência advém da introdução do conceito de autonomia. 

D) O reconhecimento do conceito de autonomia é fundamental para o reconhecimento da liberdade enquanto 
reguladora social em virtude da ausência de leis efetivamente praticadas.  

 
10 
Os segmentos “portanto, lícitos ou indiferentes.” (1º§) e “quando ‘liberdade’ passou a ser entendida” (2º§) 
expressam, respectivamente, 
A) conclusão e tempo.       C) consequência e condição.  
B) finalidade e condição.      D) conformidade e consequência. 

 
11 
Considere as frases a seguir. 
I. Caso a expressão “em primeiro lugar” no 4º§ fosse omitida, a vírgula que a antecede e a que a sucede seriam ambas 

retiradas.  

II. Em “leis estabelecidas por nós para nós mesmos.” (2º§) os vocábulos “por” e “para” poderiam ser empregados um 
em lugar do outro sem prejuízo para a correção e o sentido original.  

III. No segmento “A esfera da liberdade coincidia com a esfera dos comportamentos não regulados, e, portanto, lícitos 
ou indiferentes. [...]” (1º§), o verbo destacado pode ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção e o 

sentido original caso a expressão “com a esfera dos comportamentos” seja substituída por “com os 
comportamentos”. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.    B) III.    C) I e II.    D) II e III. 

 
12 
Assinale, a seguir, os segmentos que apresentam verbos conjugados nos mesmos tempo e modo. 
A) “Tal como ocorreu com a história do direito de liberdade [...]” (3º§) / “A expressão seria extremamente genérica [...]” 

(4º§) 
B) “[...] a liberdade não consiste mais na ausência de leis, (2º§) [...]” / “Também o conceito de igualdade é 

extremamente amplo [...]” (3º§) 
C) “[...] a história do direito à igualdade também se desenvolveu por sucessivos enriquecimentos.” (3º§) / “[...] se não 

devesse ser entendida [...]” (4º§) 
D) “A primeira ampliação do conceito de liberdade ocorreu com a passagem da teoria da liberdade [...]” (2º§) / “[...] os 

seres humanos são iguais ‘em dignidade e direitos’.” (4º§) 

 
13 
O emprego dos elementos de referenciação e retomada (pronomes, repetição dos nomes já empregados ou 
substituição desses por novos etc.) é um dos recursos que promovem a coesão textual.  A sugestão de reescrita, com 
os necessários ajustes, foi realizada corretamente em:  

A) Como o obedecer a leis = como o obedecê-las. 
B) Fazer ou não fazer determinadas coisas = fazer ou não as fazer. 
C) Coincidia com a esfera dos comportamentos = coincidia-lhe com a esfera dos comportamentos. 
D) Em relação aos direitos fundamentais enumerados = em relação aos quais direitos enumerados. 
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14 
Os pronomes grifados nos segmentos “sobre os quais fala” (4º§) e “absorvendo-as em uma categoria geral 
unificadora” (5º§) referem- se, respectivamente, a: 
A) Indivíduos e sucessivas eliminações.     C) Os direitos e categorias parciais discriminantes. 
B) Os direitos fundamentais e linhas gerais.   D) Indivíduos e sucessivas equiparações diferentes. 
 

15 
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial “é a maneira pela qual o Poder 
Público redige atos normativos e comunicações” e ainda “é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos 
cidadãos”. Logo, a sua natureza é normativa e deve nortear a elaboração de comunicações oficiais. Assinale a 
afirmativa correta que traduz tal normatividade corretamente. 
A) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é “Vossa Excelência,”, seguido do cargo 

respectivo. 
B) As Reduções Ortográficas não podem ser utilizadas em quaisquer hipóteses em comunicados oficiais nas redações, 

prezando-se, desta forma, pela formalidade de tal redação.  
C) Há diversos documentos oficiais, como o aviso, o telegrama, correio eletrônico. O Padrão Ofício, contudo, 

corresponde a uma diagramação única apenas do documento denominado ofício. 
D) Os pronomes de tratamento são usados para manter a formalidade, impessoalidade e respeito para com as 

autoridades. Lembrando que a concordância com esses pronomes ocorre na terceira pessoa do singular sempre.  
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16 
Considere as seguintes imagens dos dispositivos a seguir. 
 

   
I. II. III. 

 

Os dispositivos apresentados são, respectivamente: 
A) Saída / Saída / Entrada e saída (híbrido).    C) Entrada / Entrada e saída (híbrido) / Saída. 
B) Entrada / Saída / Entrada e saída (híbrido).   D) Entrada e saída (híbrido) / Entrada / Saída. 
 

17 
“No Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (configuração padrão), o recurso de ‘ativar ou desativar recursos do 
Windows’ está disponível na opção ____________________ do painel de controle (modo de exibição: ícones 
pequenos).” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Personalização       C) Programas e recursos 
B) Programas padrão      D) Ferramentas administrativas 
 

18 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), a função EXT.TEXTO é utilizada para retornar os 
caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, tendo a posição e o comprimento especificados. São 
parâmetros dessa função, EXCETO: 
A) Texto.   B) Núm_final.   C) Núm_inicial.   D) Núm_caract. 
 

19 
Na célula A1 de uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), foi 
digitada a seguinte fórmula: 
 

=SE(NÚM.CARACT(EXT.TEXTO("MINAS GERAIS";2;4))>=4;"ERRO";"OK") 
 

Pode-se afirmar que o resultado da função será: 
A) 2.    B) 4.    C) OK.    D) ERRO. 
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20 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (Configuração Padrão – Idioma Português do Brasil), as teclas de atalho 
Ctrl+T e F7 são utilizadas, respectivamente, para: 
A) Verificar a ortografia e a gramática do texto no documento / Imprimir o documento. 
B) Selecionar todo o texto / Verificar a ortografia e a gramática do texto no documento. 
C) Imprimir o documento / Proteger o documento contra a edição de usuários não autorizados. 
D) Alinhar todos os documentos de forma justificada / Verificar as regras de hifenização do texto. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 
A União Europeia surgiu após a Segunda Guerra Mundial e se desenvolveu ao longo de décadas. É um bloco 
econômico acordado entre vários países europeus – com a saída do Reino Unido serão 27 países-membros –, cujo 
objetivo maior é promover a integração e a cooperação entre tais países, em termos econômicos, culturais e 
políticos. Considerando os países citados a seguir, o único que NÃO pertence ao bloco econômico da União Europeia 
é: 
A) França.   B) Noruega.   C) Espanha.   D) Portugal. 
 

22 
Após muitos escândalos com investigações da Polícia Federal, o futuro de Temer enquanto presidente da república, 
esteve incerto. Entretanto, no último dia 02, a votação na Câmara de Deputados rejeitou a denúncia contra o 
presidente. Caso ocorresse o contrário, o presidente deveria: 
I. Ser afastado por 180 dias. 
II. Cassação eleitoral imediata. 
III. Suspensão de direitos políticos por tempo ilimitado. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I.    B) III.     C) I e III.   D) II e III. 
 

23 
Chefes de Estado e Chefes de Governo se apresentam de maneiras diversas ao redor do mundo, dependendo de 
vários fatores como o sistema político, a cultura política do país, a constituição e a história. Podem estar estritamente 
ligados ou também podem estar claramente separados. Considerando o exposto, são países onde Chefes de Estado e 
de Governo são concentrados na mesma pessoa, EXCETO: 
A) Bolívia.   B) Espanha.   C) Argentina.   D) Estados Unidos.  
 

24 
Cerca de 4,5 bilhões de pessoas no mundo – bem mais da metade da população global atual de 7,6 bilhões de 
habitantes – não têm acesso a saneamento básico seguro, segundo relatório recente divulgado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Já a quantidade de moradores do 
planeta com algum saneamento básico é de 2,3 bilhões. Considerando o exposto, assinale a doença que NÃO é 
causada pela falta de saneamento básico seguro: 
A) Cólera.    B) Herpes.   C) Hepatite A.   D) Febre paratifoide. 
 

25 
A energia maremotriz possui grande potencial, uma vez que é capaz de atender a mais de 250 milhões de 
consumidores em todo o planeta, mas que ainda é pouco explorada no mundo. Os principais mercados situam-se na 
América do Norte e Europa. Sobre a energia maremotriz, analise as afirmativas a seguir. 
I. É gerada por meio do movimento de marés (energia cinética) ou pela diferença entre as alturas de marés alta e baixa 

(energia potencial). 
II. Uma das principais vantagens dessa energia é o fato de ser uma fonte de energia não poluente e renovável. 
III. A geração dessa energia depende do clima, ao contrário de outras fontes energéticas. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
“O prefeito do Município de Nova Friburgo pretende desapropriar um imóvel para construção de uma praça pública.” 
Nos termos da Lei Orgânica, o ato administrativo apropriado para declarar a desapropriação denomina-se:  
A) Lei.    B) Portaria.   C) Decreto.   D) Resolução.  
 

27 
“Um cidadão de Nova Friburgo solicitou à Câmara Municipal a expedição de uma certidão para fins de determinado 
direito.” O prazo para fornecer a certidão é, em regra, de: 
A) Um mês.        C) Quinze dias. 
B) Cinco dias.       D) Setenta e duas horas. 
 

28 
Quanto ao Poder Legislativo do Município de Nova Friburgo, nos termos da Lei Orgânica, é correto afirmar que: 
A) A Câmara Municipal de Nova Friburgo é composta por vinte e oito vereadores. 
B) A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional. 
C) Cada sessão legislativa tem a duração de quatro anos, correspondendo cada ano a uma legislatura. 
D) Como condição de elegibilidade, o candidato a vereador deve ter idade mínima de vinte e um anos. 
 

29 
Em uma hipótese de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito de Nova Friburgo, o Presidente da Câmara foi 
convocado, mas recusou-se a assumir o encargo de gestor municipal. Nos termos da Lei Orgânica, a recusa 
A) importará em automática renúncia à sua função de dirigente do Legislativo. 
B) determina que o vereador mais velho de idade assuma o cargo de Chefe do Executivo. 
C) determina que o vereador mais antigo da Câmara assuma o cargo de Chefe do Executivo. 
D) enseja a convocação imediata de eleições para a escolha de novo Prefeito e Vice-Prefeito. 
 

30 
Quanto à organização do Município de Nova Friburgo, nos termos da Lei Orgânica, assinale a afirmativa correta. 
A) O Município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em bairros, distritos e vilas. 
B) A Administração Municipal direta é constituída dos órgãos dotados de personalidade jurídica própria. 
C) Os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, à exceção dos bens móveis. 
D) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. 
 

31 
“Em determinada sessão legislativa, o Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo convidou um vereador a 
retirar-se do recinto do Plenário, quando este perturbava a ordem.” Nos termos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal o presidente 
A) exorbitou de seus poderes. 
B) agiu no exercício de suas funções. 
C) atentou contra a imunidade parlamentar. 
D) usurpou competência do conselho de ética. 
 

32 
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo, compõem o Colégio de Líderes, EXCETO: 
A) Líder da Maioria.       C) Líder do Governo. 
B) Líder da Minoria.      D) Líder da Comissão de Ética. 
 

33 
Quanto às Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Nova Friburgo, assinale a que é constituída por três 
membros. 
A) Esporte e Lazer.       C) Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Droga. 
B) Constituição e Justiça e de Cidadania.    D) Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento. 
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34 
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo dispõe que as decisões do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar serão tomadas 
A) sempre por maioria relativa, presentes, no mínimo, três membros. 
B) preferencialmente com a presença de cinco membros, por maioria absoluta. 
C) sempre com a presença obrigatória de cinco membros, por maioria absoluta. 
D) com qualquer número de votos, desde que presentes o mínimo de três membros. 
 

35 
Quanto às sessões da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme regimento interno, é correto afirmar que serão 
A) solenes, as realizadas em dias ou horas diversos dos regularmente prefixados para as ordinárias, salvo em período de 

recesso. 
B) ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por semana, normativamente às      

segundas-feiras. 
C) extraordinárias, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais, em dias diversos dos prefixados 

para as ordinárias. 
D) preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos da Câmara Municipal na primeira e na terceira sessões 

legislativas de cada legislatura. 
 

36 
A sessão da Câmara só poderá ser interrompida, antes do término dos seus trabalhos, no caso de, EXCETO: 
A) Tumulto grave. 
B) Presença nos debates de apenas dois terços do total de vereadores. 
C) Mal súbito de vereador, assessor, funcionário da Câmara ou cidadão durante a sessão. 
D) Falecimento de autoridade dos Poderes municipais, havendo decretação de luto oficial. 
 

37 
Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da 
Câmara e ainda se encontrem em tramitação, tal qual as:  
A) Que abram crédito suplementar. 
B) Com pareceres favoráveis de todas as Comissões. 
C) De iniciativa popular ou de entidades da sociedade civil. 
D) Já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno. 
 

38 
Se a Comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar a matéria ou se qualquer 
vereador ou Comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este dirimido pelo(a): 
A) Procuradoria. 
B) Colégio de Líderes. 
C) Presidente da Câmara. 
D) Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 

39 
Considera-se iniciativa popular a sugestão de proposta legislativa apresentada por, EXCETO: 
A) Sindicatos.        C) Partidos políticos. 
B) Órgãos de classe.      D) Organizações não governamentais. 
 

40 
Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo Plenário. Eventuais 
reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providência 
em até  
A) cento e vinte dias.       C) quarenta e oito dias.     
B) cento e vinte horas.      D) quarenta e oito horas. 
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41 
No decorrer da história de evolução dos processadores, a busca contínua pelo aumento de velocidade de 
processamento sempre foi uma prioridade e diversos fabricantes atingiram esse objetivo, ao contrário das memórias 
RAMs que, sob a mesma ótica, não tiveram a mesma evolução. O resultado dessa situação foi o excesso de tempo 

que o processador ficava “ocioso” aguardando a liberação dos dados da memória RAM, ocasionando um aumento de 
tempo no processamento. Uma forma de solucionar esse problema foi a criação e a utilização da 
A) memória flash.       C) memória cache. 
B) memória ROM.      D) unidade lógica aritmética. 

 
42 

O sistema de numeração decimal é o mais utilizado no cotidiano das pessoas pela sua facilidade de manipular e 
representar os números em determinadas situações matemáticas. Por outro lado, temos o sistema de numeração 
binária que é amplamente utilizado pelos computadores com combinações constituídas dos algarismos 0 e 1. Estão 

corretas as conversões apresentadas da base decimal para binária, EXCETO em: 
A) 189(base 10) = 01111110(base 2).      C) 660(base 10) = 1010010100(base 2). 
B) 500(base 10) = 111110100(base 2).     D) 999(base 10) = 1111100111(base 2). 

 
43 
Uma linguagem de programação interpretada é aquela que não precisa ser compilada antes da execução. Os códigos 

desenvolvidos nesse tipo de linguagem são executados pelo interpretador e, em seguida, são executados pelo 
sistema operacional ou processador. É considerada uma linguagem de programação interpretada: 
A) Lua.    B) Basic.   C) Cobol.   D) Pascal. 

 
44 

“O _________________ ocorre quando ‘todos os processos de um conjunto de processos estiverem esperando por 
um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto tem a capacidade de fazê-lo acontecer’.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) unlock   B) deadlock   C) badblock   D) overclock 

 
45 

A situação onde o sistema operacional define prioridades a processos que quando não são atualizados fazem com 
que os outros de menor prioridade nunca sejam executados causando deficiência na execução de serviços é 
conhecida como: 
A) Pipeline.    B) Starvation.   C) Paginação.   D) Memória virtual. 

 
46 

Na linguagem de programação Java, o conceito de um objeto ter a capacidade de ser referenciado de diversas formas 
é conhecido como: 
A) Herança.   B) Reescrita.   C) Super Classe.   D) Polimorfismo. 

 
47 

Sobre Java, considere as afirmativas a seguir. 
I. A subscrição consiste em modificar um método já existente e os seus parâmetros. 
II. A herança é utilizada através da palavra reservada implements. 

III. A sobrecarga de métodos permite a criação de vários métodos de mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) II e III. 

 
48 

Em Java, o procedimento de armazenar o grande volume de dados dos objetos de uma aplicação em um banco de 

dados pode ser simplificado para o desenvolvedor utilizando uma coleção de classes e métodos conhecida como: 
A) JSF.    B) JSP.    C) EJB.    D) JPA. 
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49 
Em um modelo de banco de dados relacional, o DDL é uma categoria de comandos utilizada para definir a estrutura 
do banco. São comandos dessa categoria, EXCETO: 
A) ALTER.   B) GRANT.   C) RENAME.   D) TRUNCATE. 
 

50 
A ITIL é um conjunto de publicações sobre as melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI. Considerando 
o ITIL V3 pode-se afirmar que são considerados livros dessa versão, EXCETO: 
A) Estrutura de serviço.       C) Operação de serviço. 
B) Transição de serviço.      D) Estratégia de serviço. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ 

Cargo: Oficial Administrativo (10-M) 
Prova aplicada em 20/08/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 21/08/2017. 

- 11 - 

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (uma) redação. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o texto. 

Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 
ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. O candidato não poderá efetuar 
consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para auxílio na elaboração do texto. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica indelével de corpo 
transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de 
outras pessoas, salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de 
redigir textos, como também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do 
Edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual 
deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, 
bem como no caso de identificação em local indevido. 

 A Prova Discursiva terá o valor de 10 (dez) pontos. 
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e 
flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição 
das ideias. 

4 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao conteúdo programático proposto; grau de informatividade. 

6 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 10 pontos 

 
 

 

Texto I 
 

“A lei, própria, primária e principalmente, diz respeito à ordem para o bem comum. Ora, ordenar para o bem 
comum é próprio de todo o povo ou de quem governa em lugar dele. E, portanto, legislar pertence a todo o povo ou a 
uma pessoa pública, que o rege. Pois, sempre, ordenar para um fim pertence a quem esse fim é próprio.” 
Santo Tomás de Aquino Art. 3 – Se a razão particular pode legislar. 

(Disponível em: http://permanencia.org.br/drupal/node/1748.) 
 

Texto II 
Democracia 

 

Democracia (do grego demos, “povo”, e kratos, “autoridade”). 
Segundo o dicionário Aurélio: “1– Governo do povo; soberania popular; democratismo. 2– Doutrina ou regime 

político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder.” 
“É o governo do povo, para o povo, pelo povo”. “Governo do povo” quer dizer governo com um sentido popular; 

“para o povo” significa que o objetivo é o bem do povo; “pelo povo” quer dizer realizado pelo próprio povo. Na 
democracia é o povo quem toma as decisões políticas importantes (direta ou indiretamente por meio de representantes 
eleitos). 

A Democracia surgiu na Grécia onde o governo era realmente exercido pelo povo, que fazia reuniões em praça 
pública para tratar de vários assuntos e problemas, era a chamada Democracia Direta. Neste tipo de democracia, as 
decisões são tomadas em assembleias públicas. Com o crescimento das populações, as reuniões em praça pública 
ficaram impossíveis de acontecer, surgiu, então, um novo tipo de Democracia, a Democracia Representativa, onde o 
povo se reúne e escolhe – por meio do voto – os representantes que irão tomar decisões em seu nome. Este é o 
processo mais comum de tomada de decisão nos governos democráticos, também chamado de mandato político. 

A democracia se opõe à ditadura e ao totalitarismo e reúne princípios e práticas que protegem a liberdade do ser 
humano. 

(Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia.)  
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Texto III 
Fim da democracia na Venezuela 

 

Maduro elimina de forma sistemática a oposição e toma povo como refém. Comunidade internacional deve ajudar 
venezuelanos, mas agir com dureza contra o regime, opina a chefe do Departamento América Latina, Uta Thofern. 
 
Texto IV 
 

Venezuela: dezenas de milhar nas ruas para pedir mais democracia 
 

 
(Disponível em: https://www.noticiasaominuto.com/mundo/779009/venezuela-dezenas-de-milhar-nas-ruas-para-pedir-mais-democracia.) 

 

Com base nos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo acerca do tema:  
 

“O regime democrático e a ‘consciência política’, dois elementos fundamentais para a 
construção de sociedades justas e igualitárias.” 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica indelével de corpo transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou 

preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado.  

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras etc. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos de nível superior e 3 (três) horas para 

os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita 

no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (somente 
para os cargos de nível superior). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio e 50 (cinquenta) para os 
cargos de nível superior. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior, no 

mesmo dia de realização da prova objetiva, constituída de: 1 (uma) redação sobre tema da atualidade. 

10. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de nível superior) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso 

os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao fiscal. 

11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se do 

local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 

sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 

e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha (segunda-feira). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

 




