Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado para isso.

2

Este Caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
Língua Portuguesa → 01 a 15; Informática → 16 a 25; Noções de Direito Constitucional
e Administrativo → 26 a 40.

3

Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a
leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.

4

Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é
correta.

5

Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir
esclarecimentos aos Fiscais.

6

Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque
nenhuma folha.

7

Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para
efeito de avaliação.

8

Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente,
de tinta preta ou azul.

9

Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla
escolha e preencher a Folha de Respostas.

10

O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

11

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e
este Caderno.

As s i nat ur a d o Can di dat o : ______________________________________________________
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Língua Portuguesa

01 a 15

As questões de 1 a 15 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Compra-me ou devoro-te!
Thomaz Wood Jr.
Há algumas semanas, o colega Willian Vieira publicou aqui em Brasiliana o registro etnográfico de suas
perambulações pelo novíssimo Shopping JK. Nosso destemido Malinowski mergulhou nas entranhas do
3 novo templo paulistano do consumo, fez contato com seus habitantes e registrou em prosa os exóticos
comportamentos e rituais que observou. Sobreviveu à submersão aparentemente sem sequelas. O
texto de CartaCapital, como é hábito, contrapõe-se à cobertura caipira da mídia local.
6

Vieira conta com a admiração deste escriba, cuja taxa de permanência em centros comerciais limita -se
a 7 minutos ao ano, tempo necessário para deixar o carro no estacionamento de um estabelecime nto
local, cruzar a passos largos os corredores e ganhar a rua, rumo a um consultório odontológico vizinho.

Os grandes centros comerciais surgiram há quase 100 anos, nos Estados Unidos. Multiplicaram -se
após a Segunda Guerra Mundial, por lá e alhures, acom panhando a expansão dos subúrbios. Desde o
princípio, a ideia foi criar um ambiente fechado, destinado a estabelecer certo nível de controle sobre o
12 comportamento das vítimas: os consumidores.
9

Depois de décadas de expansão, nos Estados Unidos muitos centros comerciais vêm perecendo,
vítimas da crise econômica e do comércio eletrônico. No Brasil, os centros comerciais já se contam às
15 centenas e o número continua crescendo. Enquanto o mundo começa a sentir os efeitos da era do
consumismo, os países em desenvolvimento continuam emulando os desenvolvidos, clonando seus
vícios com algumas décadas de atraso. Hoje, significativamente, os maiores centros comerciais do
18 mundo estão em países em desenvolvimento, tais como China, Filipinas, Malásia, Tailândia, Turquia e
Indonésia.
21

Alguns urbanistas veem os centros comerciais com desconfiança. Os gigantes são frequentemente
acusados de provocar a decadência de centros urbanos e de gerar impactos negativos sobre o trânsito.
Por estes e outros motivos, alguns países desenvolvidos estabeleceram restrições à construção de
grandes centros comerciais.

Sociólogos e antropólogos também costumam torcer o nariz para esses caixotes urbanos, tomados de
horror por seus ambientes artificiais e sanitizados. Alguns os classificam como “nã o lugares”, espaços
sem história ou identidade, aos quais multidões afluem sem que os indivíduos estabeleçam contato ou
27 relação entre si, movidos unicamente pelo objetivo de consumir, sejam roupas, filmes, livros, refeições
ou “experiências”.
24

30

True Stories, filme de 1986, dirigido e estrelado por David Byrne, apresenta uma divertida colagem de
personagens e histórias passadas na cidade fictícia de Virgil, no Texas. O centro comercial da cidade é
o ponto de encontro dos personagens, referência central de suas existências. Poderia estar em
qualquer lugar da Terra, ou aqui e agora.

Consumo e consumismo têm sido objeto de interesse de cientistas sociais há tempos: sociólogos e
antropólogos lhes dedicam prosa e verso. Em geral, os incomoda que o marketing e a cult ura do
consumo tenham um papel tão central em nossa sociedade. Agasta-lhes constatar que o mundo hoje
36 iguala desenvolvimento a consumo. Irrita-os o mantra que afirma que quanto mais desenvolvida for
uma sociedade mais seus cidadãos consomem. De fato, para a velha e para a nova classe média
sucesso significa acumular bugigangas eletroeletrônicas, panos com marcas e acessórios com grifes,
39 significa comprar uma casa e lotá-la de peças de utilidade incerta e de gosto duvidoso.
33

Reza uma jocosa definição que a cultura do consumo é um amálgama de valores e comportamentos
que se sustenta em três pilares: a mídia, o automóvel e o cartão de crédito. A mídia, especialmente a
42 tevê, diz às hordas o que comprar e onde encontrar; o automóvel as transporta até as fontes; e o cartão
de crédito viabiliza a transação, mesmo que o cidadão não tenha fundos.
No entanto, testemunhamos nas últimas décadas sinais de uma embriaguez que antecipa uma ressaca
de grandes proporções: degradação ambiental, esgotamento de recursos naturais, invasão da esfera
privada pelo mundo do trabalho, fragmentação do núcleo familiar, corrosão dos valores etc. A
locomotiva do consumo, que nos trouxe até aqui, ameaça sair dos trilhos e viti mar seus frenéticos
48 passageiros. Os pilotos usam alguma criatividade, unida a respeitáveis verbas de propaganda, para
reformar e embelezar a máquina. Diz-se que o consumo agora deve ser responsável, verde e
consciente. Mais agora é menos, porém, mais caro. Mas… serão os passageiros sensíveis ao
51 discurso? Será a reforma suficiente para evitar desastres? Descobriremos nos próximos anos, ou não…
45

Disponível em: <www.cartacapital.com>. Acesso em 06 ago. 2012.
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01. A intenção comunicativa dominante no texto é
A) apresentar um posicionamento sobre o consumismo.
B) narrar a experiência de um jornalista investigativo.
C) descrever o comportamento consumista.
D) explicar as causas do consumismo.

02. De acordo com o texto,
A) a cultura do consumo é vista positivamente por estudioso s da sociedade.
B) a cultura do consumo tende, ultimamente, a fragilizar -se em todo o mundo.
C) a onda consumista nos países em desenvolvimento segue a tendência atual do países
desenvolvidos.
D) a onda consumista é uma característica marcante restrita à n ova classe média brasileira.

03. No primeiro parágrafo, o tempo verbal mais utilizado
A) é característico de textos predominantemente argumentativos.
B) não é dominante no restante do texto, e isso está relacionado à variante linguística
empregada.
C) é característico de textos predominantemente descritivos.
D) não é dominante no restante do texto, e isso está relacionado à intenção comunicativa.
As questões 4 e 5 referem-se à construção linguística a seguir:
Compra-me ou devoro-te!

04. Há, nessa estrutura,
A) dois períodos, sintaticamente independentes,
estabelecendo uma relação de condição.

que

se

ligam

por

um

conector,

B) duas orações sintaticamente dependentes, que se ligam por um conector, estabelecendo
uma relação de condição.
C) duas orações sintaticamente independentes,
estabelecendo uma relação de alternância.

que

se

ligam

por

um

conector,

D) dois períodos, sintaticamente dependentes, que se ligam por um conector, estabelecendo
uma relação de alternância.

05. Sobre os verbos dessa estrutura, é correto afirmar que
A) ambos estão no modo imperativo e com transitividade direta.
B) o primeiro está no modo indicativo, e o segundo, no modo imperativo, ambos com
transitividade indireta.
C) o primeiro está no modo imperativo, e o segundo, no modo indicativo, ambos com
transitividade direta.
D) ambos estão no modo indicativo e com transitividade indireta.

2
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06. A expressão “deste escriba” (linha 6) refere-se ao
A) autor do texto.
B) W illiam Vieira.
C) destemido Malinowski.
D) texto da revista.
07 Sobre o pronome “cuja” (linha 6) , é correto afirmar que ele, conforme o padrão da língua
portuguesa, é
A) variável, apresenta função substantiva, estabelece uma relação entre um possuidor e uma
coisa possuída e admite o uso posposto do artigo.
B) variável, apresenta função adjetiva, estabelece uma relação entre um possuidor e uma
coisa possuída e não admite o uso posposto do artigo.
C) invariável, apresenta função adverbial, estabelece uma relação entre um possuidor e uma
coisa possuída e admite o uso posposto do artigo.
D) invariável, apresenta função pronominal, estabelece uma relação entre um possuidor e
uma coisa possuída e não admite o uso posp osto do artigo.

08. Quanto ao uso das palavras lá e alhures (linha 10) , é correto afirmar:
A) a primeira está empregada com função adjetiva, e a segunda, com função adverbial.
B) ambas estão empregadas com função adjetiva.
C) a primeira está empregada com função adverbial, e a segunda, com função adjetiva.
D) ambas estão empregadas com função adverbial.
09. O conector “no entanto”, que inicia o último parágrafo, estabelece uma relação semântica de
A) adversidade e pode ser substituído, sem prejuízo ao sen tido, por portanto.
B) conclusão e pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto.
C) adversidade e pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto.
D) conclusão e pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto.

10. Todas as palavras que estão acentuadas graficamente seguem a mesma regra no trecho:
A) “[...] o colega W illian Vieira publicou aqui em Brasiliana o registro etnográfico de suas
perambulações pelo novíssimo Shopping JK.”
B) “Sociólogos e antropólogos também costumam torcer o nariz para esses caixotes
urbanos, tomados de horror por seus ambientes artificiais e sanitizados.”
C) “Os pilotos usam alguma criatividade, unida a respeitáveis verbas de propaganda, para
reformar e embelezar a máquina.”
D) “[...] nos Estados Unidos muitos centros comerciais vêm perecendo, vítimas da crise
econômica e do comércio eletrônico.”
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11. Considere o período:
“Reza uma jocosa definição que a cultura do consumo é um amálgama de valores
e comportamentos que se sustenta em três pilares: a mídia, o automóvel e o
cartão de crédito.”

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar:
A) A primeira é uma conjunção integrante , e a segunda é um pronome relativo que retoma
comportamentos.
B) A primeira é um pronome relativo que retoma uma jocosa definição, e a segunda é uma
conjunção integrante.
C) A primeira é uma conjunção integrante, e a segunda é um pronome relativo que se refere
a um amálgama de valores e comportamentos.
D) A primeira é um pronome relativo que se refere à reza, e a segunda é uma conjunção
integrante.

12. Considere o trecho:
“Consumo e consumismo têm sido objeto de interesse de cientistas
sociais há tempos: sociólogos e antropólogos lhes dedicam prosa e
verso. Em geral, os incomoda que o marketing e a cultura do consumo
tenham um papel tão central em nossa sociedade. Agasta -lhes constatar
que o mundo hoje iguala desenvolvimento a consumo. Irrita -os o mantra
que afirma que quanto mais desenvolvida for uma soci edade mais seus
cidadãos consomem.”

Sobre os pronomes em destaque, é correto afirmar:
A) O segundo e o quarto têm o mesmo referente, mas exercem funções sintáticas distintas.
B) O segundo e o quarto têm referentes distintos e exercem funções sintáticas distintas.
C) O primeiro e o terceiro têm o mesmo referente e exercem a mesma função sintática.
D) O primeiro e o terceiro têm referentes distintos, mas exercem a mesma função sintática.

13. Considere o período:

“ Os pilotos usam alguma criatividade, unida a respeitáveis verbas de
propaganda, para reformar e embelezar a máquina.”
Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que,
A) nos dois casos, têm-se artigos.
B) no segundo caso, a flexão da palavra máquina justifica a não ocorrência do fenômeno
da crase.
C) nos dois casos, têm-se preposições.
D) no primeiro caso, a flexão de respeitáveis verbas justifica a não ocorrência do fenômeno
da crase.

4
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14. Confronte os dois períodos reproduzidos a seguir.
1 “A mídia, especialmente a tevê, diz às hordas o que comprar e onde
encontrar; o automóvel as transporta até as fontes; e o cartão de crédito
viabiliza a transação, mesmo que o cidadão não tenha fundos.”
2 “[...] testemunhamos nas últimas décadas sinais de uma embriaguez que
antecipa uma ressaca de grandes proporções: degradação ambiental,
esgotamento de recursos naturais, invasão da esfera privada pelo mundo do
trabalho, fragmentação do núcleo familiar, corrosão dos valores etc.”
Sobre a pontuação desses períodos, é correto afirmar que, conforme o padrão da língua
portuguesa, em 1,
A) o uso do ponto e vírgula se justifica, porque, nesse caso, há separação de orações que já
apresentam vírgulas em seu interior, enquanto, em 2, as vírgulas se justificam por
separarem termos coordenados.
B) o uso do ponto e vírgula se justifica, porque, nesse caso, há separação de orações de
valor adversativo, enquanto, em 2, as vírgulas se justificam por separarem orações
intercaladas.
C) a vírgula após a palavra tevê está empregada inadequadamente, porque separa o sujeito
do verbo, enquanto, em 2, após a palavra embriaguez, deveria ter uma vírgula, porque,
logo em seguida, há uma oração adjetiva.
D) a vírgula após a palavra mídia está empregada inadequadamente, porque essa palavra
exerce a função de sujeito, enquanto, em 2, antes da abreviatura etc, deveria ter uma
vírgula, porque ela encerra uma enumeração.

15. A linguagem do texto, de forma preponderante,
A) é marcada por regionalismos, porque o meio de publicação é uma revista produzida na
região sudeste do Brasil.
B) mescla o padrão escrito da língua portuguesa com marcas do registro oral e pressupõe
um público leitor com qualquer nível de escolaridade.
C) faz uso constante de gírias, porque tem em vista conquistar o público leitor adolescente.
D) é representativa da norma padrão da língua portuguesa e pressupõe um público leitor de
escolaridade média.
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Informática

16 a 25

16. Um documento armazenado, de forma permanente, em um computador pessoal , fica gravado
em uma memória não volátil, como um disco rígido. Para que o usuário utilize esse
documento, ele é transferido temporariamento para uma memória volátil conhecida como
A) ROM.

B) RAM.

C) BIOS.

D) EEPROM.

17. Em um computador compartilhado por mais de uma pessoa, normalmente, cria-se uma conta
para cada usuário que o utilizará. No Microsoft W indows XP, para se criar contas, é
necessário,
A) no menu "Iniciar", clicar em "Painel de Controle" e realizar um duplo clique em "Criar
Usuário". Deve-se, então, clicar em "Adicionar uma nova conta" e clicar em "Avançar".
Digita-se o nome e, finalmente, seleciona-se o tipo de conta. Clica-se em "Criar Conta"
para confirmar.
B) no menu "Iniciar", clicar em "Contas de Usuário" e realizar um duplo clique em "Adicionar
nova conta". Deve-se, então, clicar em "Criar uma nova conta" e clicar em "Avançar".
Digita-se o nome e, finalmente, seleciona-se o tipo de conta. Clica-se em "Criar Conta"
para confirmar.
C) no menu "Iniciar", clicar em "Painel de Controle" e realizar um duplo clique em "Contas de
Usuário". Na listagem, "Escolha uma tarefa", deve-se clicar em "Criar uma nova conta",
digitar o nome e clicar em "Avançar". Finalmente, seleciona-se o tipo de conta e clica-se
em "Criar Conta".
D) no menu "Iniciar", clicar em "Contas de usuário" e realizar duplo clique em "Adicionar
nova conta". Deve-se, então, clicar em "Criar um novo usuário", digitar o nome e clicar em
"Avançar". Finalmente, seleciona-se o tipo de conta e clica-se em "Criar Conta".
18. Sobre o W indows XP, considere as afirmativas a seguir.
I
II

É um sistema operacional, cuja função principal é facilitar o uso do hardware através
de uma interface com usuário simplificada.
É um conjunto programas que, adicionado a um sistema operacional, permite que eles
sejam visualizados em forma de janelas.

III

É um sistema operacional que possui uma interface visual baseada em janelas.

IV

É um sistema operacional que se conecta a um computador servidor para permitir
mostrar os programas em forma de janelas.

Estão corretas as afirmativas,
A) II e III.

B) I e III.

C) I e IV.

D) II e IV.

19. Deseja-se visualizar, simultaneamente, duas partes distintas de um mesmo documento aberto
no MS word 2007, de tal forma que seja possível editar o documento em qualquer das partes.
A primeira parte a ser visualizada está na página 2 e a segunda , na página 20 do documento.
Para isso,
A) copia-se o documento para um novo documento e abre-se uma nova janela com esse
documento. Organizam-se as janelas lado a lado e escolhem -se as páginas a serem
visualizadas.
B) abre-se uma nova janela que, maximizada, permite visualizar uma nova exibição do
documento atual, permitindo rolagem para a página 20, independente da página original,
que deve ser a 2.
C) divide-se a janela de visualização horizontalmente, usando o botão dividir da faixa
exibição, e rola-se uma parte da tela para a página 20 e a outra parte da tela para a
página 2.
D) reduz-se o zoom de visualização até o ponto em que ele mostre duas páginas por tela.
Em seguida, escolhe-se a página 2 para ser visualizada na página da esquerda , e a 20
para ser exibida na página da direita.
6
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20. Um documento do MS W ord 2007 deve ser editado de form a que a capa não possua
numeração visível, as páginas de índice sejam numeradas em algarismos romanos, iniciando
em i, e as demais páginas possuam numeração arábica, iniciando em 1, explicitada no centro
do rodapé. Para atingir esse objetivo de personaliza ção de numeração,
A) divide-se o documento em três seções e insere-se a numeração de página para cada
seção, com a devida configuração do formato do número, selecionando um reínicio de
numeração a partir de cada seção.
B) insere-se uma numeração arábica e marca-se “Diferente na Primeira Página”. Em
seguida, seleciona-se o trecho dos índices e repete-se a configuração com algarismos
romanos.
C) seleciona-se “Layout de Página” e insere-se uma quebra de página em cada trecho do
documento com numeração diferente. Em seguida, insere-se a numeração de páginas de
forma independente para cada trecho do documento.
D) clica-se em “Numeração de Vários Níveis” e define -se um novo estilo de numeração,
configurando-se o formato do número para cada nível. Em seguida , clica-se em “Quebra
de Nível” e escolhe-se o nível correspondente para cada trecho.

21. Um usuário deseja imprimir uma planilha do MS Excel 2007 colocando os títulos das colunas
em todas as páginas impressas. A funcionalidade que permite o Excel automaticamente
replicar os títulos das colunas é:
A) Mostrar Títulos, disponível na faixa de opções Visualizar Impressão, acessado pelo Botão
Office, imprimir e visualizar impressão.
B) A fórmula Título() que tem , como parâmetros, os nomes dos títulos e sua forma de
repetição.
C) Cabeçalho e Rodapé, na faixa de opções Inserir, na qual seleciona -se cabeçalho e são
escritas as células que contêm os títulos das colunas .
D) Imprimir Títulos da faixa de opções Layout da Página, podendo -se escolher quais linhas
fazem parte dos títulos das colunas.

22. Numa planilha do BrOffice.org calc 3.2, existe uma fórmula de cálculo para anos bissextos,
conforme figura a seguir.

Segundo a fórmula inserida em B1, quando se digita, em A1, o ano 2016, obtém-se, em B1,
a resposta Bissexto. Repetindo-se a operação para os anos 1900, 2000, 2012 e 2100, são
obtidos, em B1, os seguintes resultados, respectivamente:
A) Bissexto; Bissexto; Bissexto; Bissexto.
B) Não bissexto; Bissexto; Bissexto; Não bissexto.
C) Não bissexto; Não bissexto; Bissexto; Não bissexto.
D) Bissexto; Não bissexto; Não bissexto; Bissexto.
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23. Uma audiência pública está marcada para in iciar às 19h. A fim de recepcionar o público, uma
apresentação com fotos foi montada no BrOffice.org Impress 3.2 para ser iniciada às 18h30 e
permanecer mostrando as fotos até o horário de início do evento. Foram selecionadas 60
fotos e dispostas uma em cada slide. Para tornar a visualização das fotos autônoma,
configura-se o Impress de acordo com o especificado em:
A) No menu Apresentação de slides, seleciona-se Transição de slides e marca-se Avançar
slides automaticamente após 30s. Aplica-se a todos os slides.
B) No menu Ferramentas, seleciona-se Personalizar animação. Em efeito iniciar, escolhe -se
tempo e configura-se 60s para cada slide.
C) No menu Apresentação de slides, seleciona-se cronometrar e marca-se o tempo de 30s
entre slides para todos os slides.
D) No menu Ferramentas, seleciona-se Transição de slides e marca-se o tempo total da
apresentação para 30minutos. Aplica-se a todos os slides.

24. Um cookie é um grupo de dados trocados entre um navegador e um servidor de páginas Web,
colocado num arquivo de texto criado no computador do usuário. Por questões de segurança ,
muitos usuários desabilitam o uso de cookies. No entanto, algumas páginas exigem o seu uso
para funcionarem corretamente. No Firefox , para habilitar o uso de cookies, deve-se,
A) no menu “Opções” de navegador, selecionar “Segurança”. Isso fará com que uma nova
janela se abra sobre a tela. Clica-se na aba “Privacidade”. Nessa nova janela, marca-se o
campo “Habilitar cookies” e confirma-se a alteração clicando em OK. Fecham-se todas as
janelas, e reinicia-se o navegador.
B) no menu “Opções” de navegador, selecionar “Segurança”. Isso fará com que uma nova
janela se abra sobre a tela. Clica-se na aba “Privacidade”. Nessa nova janela, marca-se o
campo “Sites podem definir cookies” e confirma -se a alteração clicando em OK. Fechamse todas as janelas, e reinicia-se o navegador.
C) no menu “Ferramentas” de navegador, selecionar “Opções...”. Isso fará com que uma
nova janela se abra sobre a tela. Clica-se na aba “Segurança”. Nessa nova janela, marcase o campo “Habilitar cookies” e confirma-se a alteração clicando em OK. Fecham-se
todas as janelas, e reinicia-se o navegador.
D) no menu “Ferramentas” de navegador, seleciona r “Opções...”. Isso fará com que uma
nova janela se abra sobre a tela. Clica-se na aba “Privacidade”. Nessa nova janela,
marca-se o campo “Sites podem definir cookies” e conf irma-se a alteração clicando em
OK. Fecham-se todas as janelas, e reinicia-se o navegador.

25. Com relação ao Correio Eletrônico, leia as afirmativas a seguir.
I
II
III
IV

Ele permite a comunicação entre duas ou mais pessoas de forma assíncrona.
Uma mensagem se torna de alta prioridade quando dois ou mais arquivos forem
anexados.
Após ler uma mensagem, é possível encaminhá -la para, no máximo, dois
destinatários.
Uma mensagem pode ser endereçada a múltiplos usuários que , ao recebê-la, não
saberão o conjunto dos destinatários.

Estão corretas as afirmativas
A) I e III.
B) II e IV.
C) I e IV.
D) II e III.
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Noções de Direito Constitucional e Administrativo

26 a 40

26. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, no Brasil,
A) há a presença da hereditariedade na Forma de Governo.
B) o Sistema de Governo não apresenta separação entre Chefia de Estado e de Governo.
C) o Brasil é um Estado Unitário.
D) a Monarquia foi mantida apenas provisoriamente no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

27. Na Federação Brasileira, a competência do Município, conforme o texto da Constituição,
NÃO se verifica na espécie
A) suplementar.

C) comum.

B) concorrente.

D) enumerada.

28. Sobre a organização político-administrativa do Brasil, é correto afirmar:
A) A República Federativa do Brasil é detentora de autonomia , e os Estados Membros têm
soberania.
B) A União é a personificação jurídica da República Federativa do Brasil e confunde -se com
esta.
C) Cabe à União representar os interesses de caráter nacional, não dispondo de soberania.
D) O federalismo dual, adotado pela Constituição de 1988, exige apenas dois níveis: Estados
e Municípios.

29. É direito fundamental a prestação, pelo Poder Público, de assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. A Função Essencial à Justiça que é a
principal responsável por esse direito é:
A) Advocacia Privada

C) Advocacia Pública

B) Ministério Público

D) Defensoria Pública

30. Sobre o Processo Legislativo, à luz da Constituição Federal, é correto afirmar:
A) A Lei Complementar deve ser aprovada por maioria absoluta.
B) A Medida Provisória pode dispor sobre matéria de Direito Penal.
C) A Emenda Constitucional pode alterar qualquer dispositivo constitucional, mesmo que
essa medida represente a extinção de direito individual.
D) A Lei Ordinária só pode ser aprovada com a apreciação prévia da matéria pelo Chefe do
Executivo.

31. Suponha que uma determinada casa legislativa tenha 200 membros e esteja para ser votado
Projeto de Lei Ordinária num dia em que compareceram 110 membros. Pelas regras da
Constituição de 88, pressupondo que não houve abstenções nem votos em branco ou nulos,
a quantidade de votos que o Projeto precisará obter para ser aprovado é:
A) 51 votos
B) 101 votos
C) 56 votos
D) 55 votos
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32. Sobre as Funções Essenciais à Justiça, é correto afirmar:
A) A Advocacia-Geral da União representa os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
judicial e extrajudicialmente.
B) Cabe ao Ministério Público, concorrentemente, a promoção da ação penal pública.
C) O Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União integra o Ministério Público
Federal.
D) O advogado é indispensável à administração da Justiça, observada a inviolabilidade por
seus atos e manifestações no exercício da profissão ou não.

33. Sobre o Sistema Tributário Nacional e o Município , é correto afirmar:
A) Sob pena de ser inconstitucional, o imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana não poderá ser progressivo no tempo nem ter alíquotas de acordo com o local.
B) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, mas não pode incidir sobre
propriedade de outro ente federado, ressalvadas as autarquias.
C) Em caso de atos criminosos, o tributo poderá se elevado pa ra fins de confisco do bem
relacionado à prática condenada.
D) O imposto sobre serviços de qualquer natureza apenas poderá ter suas alíquotas
alteradas por lei municipal.

34. Em relação à Constituição de 1988, é correto afirmar:
A) A seguridade social divide-se em previdência e assistência social.
B) O compromisso da ordem econômica e da ordem social com a justiça social foi
estabelecido nessa Constituição.
C) A universalidade do atendimento e a diferença no atendimento urbano e rural são
objetivos da Previdência.
D) O direito à propriedade privada e a função social da propriedade, por serem antagônicos,
não podem figurar simultaneamente como princípio da ordem econômica.

35. Sobre os princípios da Administração Pública, é correto afirmar:
A) O princípio da publicidade estabelece a responsabilidade regressiva do administrador
pelos atos que praticar no exercício da função.
B) O princípio da impessoalidade determina que o administrador deve dar a conhecer todos
os atos realizados no exercício do cargo para conhecimento de todos.
C) O princípio da eficiência diz respeito unicamente ao tempo que leva para a Administração
praticar um ato processual, desde o protocolo do requerimento até a decisão.
D) O princípio da legalidade determina que o administrador não pode atuar em descompasso
com a ordem jurídica, a partir da Constituição e das Leis.

36. É um atributo dos atos administrativos:
A) respeito à boa-fé.
B) presunção de legitimidade.
C) proteção da confiança do administrado.
D) princípio da legalidade.

10

Câmara Municipal de Caicó – Concurso Público 2012 – Técnico Legislativo

37. O ato administrativo praticado para atingir interesse privado do gestor público é considerado
nulo em razão
A) da inexistência dos motivos.
B) da incompetência.
C) do desvio de finalidade.
D) do vício de forma.

38. Sobre a Administração Pública no Brasil, é correto afirmar :
A) Apenas o Poder Executivo pode praticar atos administrativos, pois é a ele que se refere a
expressão Administração Pública.
B) O princípio da legalidade e o da impessoalidade deverão ser obedecidos
Administração Pública.

pela

C) A atividade administrativa é abrangida pela expressão Atividade Legislativa, já que sua
finalidade é concretizar as leis que esta elabora.
D) É única para todo o país e obedece ao Regime Jurídico Único da União.

39. Em relação à Administração Pública no Brasil, é correto afirmar:
A) Admite-se que a lei estabeleça exceções à obrigatoriedade de licitação nas contratações
públicas.
B) Todos os cargos públicos devem ser preenchidos mediante concurso público.
C) O servidor público estável não pode ser exonerado por insuficiência de desempenho.
D) Ainda que haja compatibilidade de horários, é ilícita a acumulação de dois cargos públicos
de médico.

40. O poder da Administração de limitar direito ou liberdade individual, regu lando a prática ou a
abstenção de ato em prol do interesse público ou dos direitos da coletividade, corresponde ao
A) poder de polícia.
B) poder regulamentar.
C) poder hierárquico.
D) poder disciplinar.
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