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CADERNO DE PROVAS 
 

 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 65 (sessenta e cinco) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C e D). A prova terá 

duração máxima de 04 (quatro) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos 

cadernos de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 180 (cento e 

oitenta) minutos do início das provas. 

9. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 8.5 e no subitem 8.7 do edital 001/2018. 

10. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do concurso público. 

11. O desrespeito às normas que regem o presente concurso público, bem como, a desobediência às exigências 

registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

12. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

13. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

14. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 18 horas 

do dia 03/09/2018, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 04/09/2018 e 

05/09/2018. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 

 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido 

e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 8.11 do edital 001/2018) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

A CARA VIDA MODERNA 

     Meu primeiro celular parecia um tijolo. Difícil de carregar. Pior ainda, de funcionar. A linha vivia com sinal de 

ocupado. Mesmo assim era um luxo! Lembro quando liguei pela primeira vez para minha amiga Vera: 

     — Estou em Brasília, no meu celular — contei. 

    — Também quero um! — ela gritou, entusiasmada. 

     De novidade, tornou-se essencial. Agora esses aparelhos são mínimos, fotografam, tocam músicas e 

acessam a internet. Viver sem um é estar desconectado. No fim do mês vem a conta. Sempre me assusto! As 

operadoras oferecem pacotes. E de pacote em pacote às vezes eu me sinto embrulhado! Compro por puro 

entusiasmo uma série de serviços que não uso depois! Um amigo meu tem três celulares. Durante um jantar, 

falava em todos ao mesmo tempo, enquanto eu tentava conversar. Imagino a conta! 

     A cada dia inventam algo que imediatamente se torna indispensável. Impossível encontrar um adolescente 

que não sinta necessidade de um laptop. Se não tem, voa para uma lan house. A internet ficou tão importante 

quanto as calças que estou vestindo. O laptop de um jovem ator quebrou às vésperas de ele sair em turnê pelo 

país com um espetáculo. Está desesperado. 

    — Vou perder meu contato com o mundo! 

     É verdade! E-mails, redes de relacionamento e blogs são vitais para boa parte das pessoas. Tudo isso custa: 

o orçamento cresce em eletricidade, conexões de banda larga e equipamentos — os avanços são rápidos, é 

preciso renovar sempre. Falando em avanços: um amigo formou uma excelente coleção de clássicos de cinema 

em vídeo. Jogou fora e iniciou outra ao surgir o DVD. Agora veio o Blu-ray. O coitado quase explodiu de tão 

estressado! Mas é impossível permanecer com o equipamento antigo. Em pouco tempo some das lojas. Toca 

comprar tudo novo! 

     A TV por assinatura tornou-se um sonho de consumo. E os televisores em si? Todo dia fico sabendo de uma 

tela maior, mais fina e com melhor imagem. Sem falar nos eletrodomésticos, mais e mais sofisticados. Quando 

comprei o meu primeiro freezer, há muito tempo, um amigo riu: 

     — Para que uma coisa dessas? 

     Hoje ninguém dispensa um freezer. Qualquer item da vida pode se sofisticar: faz-se café expresso em casa, 

sorvete, iogurte e até pão. Ninguém tem tudo, é fato. Mas todo mundo tenta ter algum novo e fantástico produto! 

     Passada a garantia, é difícil consertar qualquer aparelho. O preço raramente compensa. E logo quebra de 

novo, mesmo porque muitos técnicos de antigamente perderam o pé nos digitais! 

     Viver ficou muito mais caro. Antes eu parava o carro na rua, agora é Zona Azul ou estacionamento particular; 

os cinemas aumentaram o valor dos ingressos porque investem em tecnologia; cabeleireiros sofisticaram os 

produtos; banho em cachorro é melhor no pet shop; é essencial um cartão de crédito, mas vem a anuidade. Além 

de um bom plano de saúde, é ideal também um de aposentadoria. Tenho certeza: daqui a pouco descobrirei algo 

absolutamente essencial de cuja existência até agora não tinha o menor conhecimento! 

     Mas os salários não subiram na mesma proporção. No passado era mais fácil cortar gastos. Agora, não. 

Muitas despesas não podem mais sair do orçamento. Contatos profissionais, bancários e muitos serviços 

públicos acontecem através de celulares e da internet. Já conheci gente com falta de dinheiro para comer, mas 

sem poder abdicar do celular! 

Walcyr Carrasco 
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01. Pode-se entender como ideia principal do texto que:  
 

(A) A cada dia surge algo novo que rapidamente se torna indispensável. 

(B) Viver sem celular é ficar desconectado. 

(C) Os avanços tecnológicos são muito rápidos, por isso é preciso renovar sempre.  

(D) A vida está mais cara por causa dos avanços tecnológicos e do consumismo da sociedade moderna. 

 

02. “Meu primeiro celular parecia um tijolo.” (1º parágrafo) 
 

Qual a figura de linguagem utilizada na frase acima? 
 

(A) Pleonasmo. 

(B) Metáfora. 

(C) Sinestesia. 

(D) Antítese. 

 

03. Assinale a alternativa que contenha expressões em sentido denotativo: 
 

(A) “Contatos profissionais, bancários e muitos serviços públicos acontecem através de celulares e da internet. 

(13º parágrafo) 

(B)  “Se não tem, voa para uma lan house.” (5º parágrafo) 

(C) “O coitado quase explodiu de tão estressado!” (7º parágrafo) 

(D) “E de pacote em pacote às vezes eu me sinto embrulhado!” (4º parágrafo) 

 

04. Marque a opção que apresenta o conectivo com a mesma relação semântica do termo destacado 

na frase abaixo.  
 

No período: "Já conheci gente com falta de dinheiro para comer, mas sem poder abdicar do celular!” 
 

(A) Portanto. 

(B) Por conseguinte. 

(C) Entretanto. 

(D) Pois. 
 

05. “...Viver sem um é estar desconectado. No fim do mês vem a conta. Sempre me assusto! As operadoras 

oferecem pacotes. E de pacote em pacote às vezes eu me sinto embrulhado! Compro por puro entusiasmo 

uma série de serviços que não uso depois! Um amigo meu tem três celulares. Durante um jantar, falava em 

todos ao mesmo tempo, enquanto eu tentava conversar. Imagino a conta!” (4º parágrafo) 
 

Considere as frases destacadas no fragmento acima para marcar a alternativa CORRETA quanto à 

intencionalidade discursiva do autor: 
 

(A) Frases declarativas porque fatos são apontados ou são dadas algumas informações. 

(B) Frases usadas para saber ou confirmar alguma coisa. 

(C) Frases imperativas porque os comandos são dados por quem emite a mensagem. 

(D) Frases que marcam a subjetividade de um discurso com exteriorização de impressões pessoais.  

 

06. O mesmo processo de formação da palavra "raramente” é observado em: 
 

(A) Envelhecer. 

(B) Desleal. 

(C) Lealdade. 

(D) Infraestrutura. 
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 07. “...os cinemas aumentaram o valor dos ingressos porque investem em tecnologia...” 

 
A mesma grafia da conjunção destacada na frase acima completa corretamente a seguinte frase: 
 
(A) Dê-me um ______________ para ouvi-lo novamente. 

(B) Diga-me _______________ faltou ontem. 

(C) As razões _______________ faltei são pessoais. 

(D) Comprei este celular _______________ ele possui muitos recursos. 
 

08. Leia a Tirinha a seguir e responda: 
 

 
 

É INCORRETO afirmar: 
 

(A) A tirinha não apresenta uma linguagem mista porque utiliza simultaneamente a linguagem verbal e não 
verbal. 

(B) Mafalda utiliza uma linguagem coloquial, informal. 
(C) A menina faz uma analogia entre o uso do dedo indicador, símbolo de autoritarismo, e um elemento de 

análise de situação econômica, o indicador de desemprego. 
(D) Mafalda compreende uma das principais questões de preocupação da sociedade. 
 

09. Ainda sobre a tirinha apresentada na questão 08, na frase “É incrível a importância do dedo 

indicador!” 
 

As palavras destacadas são classificadas respectivamente como: 
 

(A) Advérbio – adjetivo. 

(B) Substantivo – adjetivo. 

(C) Interjeição – verbo. 

(D) Substantivo – advérbio. 
 

10. A regência verbal está INCORRETA em:  
 

(A) Esqueceu-se do endereço do congresso. 

(B) O vídeo a que assistimos foi ótimo. 

(C) O candidato aspirava o cargo de Escriturário. 

(D) O Técnico Legislativo prefere português a matemática. 
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11. Analise as afirmativas a seguir: 

I. As palavras “eletrodomésticos” e “técnicos” foram acentuadas porque são proparoxítonas. 

II. A palavra “assembleia” não é acentuada porque é paroxítona com ditongo aberto “ei”. 

III. A palavra “saúde” é acentuada porque possui um ditongo. 

IV. A palavra “juiz” não é acentuada, mas “juízes” recebe o acento agudo. 
 

Assinale a opção cuja afirmativa está INCORRETA: 
 

(A) Apenas III.  

(B) Apenas III e IV. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas I e IV. 
 

12. “Difícil de carregar. Pior ainda, de funcionar.” 
 

A vírgula empregada na frase é assim justificada: 
 
(A) Separar aposto. 

(B) Separar vocativo. 

(C) Marcar oração deslocada. 

(D) Marcar omissão de um termo. 
 

13. “O laptop de um jovem ator quebrou às vésperas de ele sair em turnê pelo país com um 

espetáculo.” 
 

A regra de utilização da crase na expressão da frase acima é a mesma em:  
 

(A) Obedecemos às regras de uso da crase. 

(B) E de pacote em pacote às vezes eu me sinto embrulhado! 

(C) Os prêmios foram concedidos às secretárias vencedoras no concurso. 

(D) Referiu-se às candidatas aprovadas no concurso. 

 

14. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases na ordem em que se 

apresentam conforme a seguir: 

 

- Faremos uma nova reunião daqui ___ uma semana. 

- Estas são as pessoas _______ lhe falei. 

- Este é o funcionário _________ nome não me lembrava. 

- _________ você irá depois do trabalho? 

 

(A) a – das quais – de cujo – Aonde. 

(B) há – de quais – cujo – Aonde. 

(C) há – das quais – de cujo – Onde. 

(D) a – das quais – cujo – Onde. 
 

15.“Não houve viva alma lá dentro que não ________ junto”. 
 

Indique a alternativa em que ocorre o pretérito perfeito do modo subjuntivo para preencher a lacuna 

acima. 
 

(A) Cantou. 

(B) Cantasse. 

(C) Tivesse cantado. 

(D) Tenha cantado. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 

16. Julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta correspondente. 

 
I. O direito administrativo é um ramo do direito público. Portanto, se utiliza exclusivamente de normas 

do direito público. 

II. Direito administrativo: consiste no conjunto de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes 

e as atividades públicas tendentes a realizar concreta e imediatamente os fins almejados pelo Estado. 

 
(A) Os itens I e II estão errados. 

(B) Os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está errado. 

(D) Apenas o item I está correto. 

 

17. O Regime Jurídico-Administrativo que norteia a administração pública acaba por impor um grau 

de disparidade entre ela e seus administrados, concedendo-lhe privilégios únicos, bem como restrições 

na sua atuação. Assinale a alternativa que baseada no regime jurídico-administrativo, confere uma 

restrição à administração pública. 
 

(A) Realizar concurso público para admissão de pessoal efetivo. 

(B) Impor ao administrado a obrigação de aceitar determinados atos. 

(C) Autoexecutoriedade dos seus atos. 

(D) Interdição de estabelecimentos que não possuam alvará de funcionamento. 

 

18. Complete a lacuna assinalando a alternativa correta correspondente: 

 
“O princípio da __________ sustenta que os atos praticados pela administração pública sejam sempre 

vinculados ao interesse público. O administrador fica impedido de praticá-lo no interesse próprio ou de 

terceiros. Evitando assim, que a administração beneficie ou prejudique esta ou aquela pessoa 

propositalmente.” 

 
(A) Eficiência. 

(B) Impessoalidade. 

(C) Promoção Pública. 

(D) Continuidade do Serviço Público. 

 

19. Analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta correspondente. 

 

I. Os atos vinculados admitem margem de flexibilidade ao agente público para que o mesmo aja 

baseado na conveniência e oportunidade para o interesse público. 

II. Nos atos discricionários, o agente deve seguir estritamente os ditames legais, sem margem para 

escolha de conduta diversa, pois a lei já determina todos os elementos para sua prática. 

 

(A) Apenas a assertiva I está correta. 

(B) As assertivas I e II estão corretas. 

(C) Apenas a assertiva II está correta. 

(D) As assertivas I e II estão erradas. 
 

 

EM BRANCO 
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20. Por conveniência própria, determinada Prefeitura resolveu revogar uma Lei, pois entende que a 

mesma não é mais oportuna. Tal prerrogativa advém de qual princípio implícito da administração 

pública? 

 

(A) Segurança Jurídica. 

(B) Autotutela. 

(C) Motivação. 

(D) Ampla Defesa e Contraditório. 

 

21. Devido a inúmeras reclamações por parte da comunidade escolar, a Secretaria de Educação de 

determinado município criou internamente mais duas coordenadorias visando executar de maneira mais 

eficiente suas atribuições e descarregando setores que estavam com excesso de trabalho. Qual o nome 

desta técnica administrativa? 
 

(A) Avocação. 

(B) Descentralização. 

(C) Descentralização Administrativa. 

(D) Desconcentração. 

 

22. No que concerne à organização da administração púbica e as características de seus entes e 

entidades, analise as assertivas a seguir, assinalando “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas e 

marque a alternativa correta correspondente. 

 

⃣ Tanto os integrantes da administração pública direta como os da administração pública indireta 

possuem autonomia financeira, administrativa e política. 

⃣ O Banco Central é uma entidade que compõe a administração pública indireta. 

 

(A) F - F. 

(B) V - F. 

(C) F - V. 

(D) V - V. 

 

23. Determinado ente ou entidade quando regido pelo regime jurídico de direito público, possui 

algumas prerrogativas pelo regime adotado, EXCETO: 
 

(A) Pagamento de 80% do valor nas condenações judiciais, devendo os outros 20% serem retidos para fins de 

custas processuais e honorários. 

(B) Pagamento de condenações judiciais por meio de precatórios. 

(C) Imprescritibilidade de seus bens. 

(D) Impenhorabilidade de seus bens. 

 

24. Dadas as alternativas a seguir, assinale a que contenha os atributos imprescindíveis ao uso do 

Poder de Polícia. 

 

(A) Publicidade e Autotutela. 

(B) Coercibilidade; Eficiência; Autoexecutoriedade. 

(C) Discricionariedade; Autoexecutoriedade; Coercibilidade. 

(D) Autoexecutoriedade e Autotutela. 
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25. Uma empresa particular possui contrato de fornecimento de material hospitalar com o poder 

público. Injustificadamente, a mesma atrasou o fornecimento destes materiais, ocasionando transtornos 

à população (cirurgias, consultas e exames foram cancelados). Esta empresa foi multada pelo poder 

público, tendo em vista que no contrato há a previsão de multa por este tipo de infração. A prerrogativa 

de poder multar a empresa neste caso concreto advém do poder: 
 

(A) Regulamentar ou Normativo. 

(B) Absoluto do Estado. 

(C) Hierárquico. 

(D) Disciplinar. 

 

26. O poder de polícia administrativa pode ser exercido de modo repressivo ou preventivo. Diante 

disto, assinale a alternativa que representa um exemplo do exercício do poder de polícia administrativa 

repressivo: 

 
(A) Emissão de um alvará de construção de uma residência. 

(B) Autorização para interdição de uma rua para as comemorações do padroeiro da cidade.  

(C) Interdição de um restaurante que não possui alvará de funcionamento. 

(D) Emissão do certificado de registro de arma de fogo. 

 

27. Para que um ato administrativo possua validade, se faz necessário que alguns requisitos estejam 

contidos neste ato. Qual o nome do requisito que prega que: “todo ato administrativo deve ser praticado 

pelo sujeito que tenha poder legal para praticá-lo”? (O ato deve ser praticado por sujeito capaz). 

 

(A) Finalidade. 

(B) Competência. 

(C) Legalidade. 

(D) Fé pública. 

 

28. Segundo a doutrina acerca do direito administrativo, são atributos dos atos administrativos, 

EXCETO: 
 
(A) Autoexecutoriedade. 

(B) Imperatividade. 

(C) Presunção de Legitimidade. 

(D) Publicação no Diário Oficial. 

 

29. No que concerne aos contratos administrativos celebrados pela administração pública, seu 

conceito e características, analise as assertivas a seguir, assinalando “V” para as verdadeiras e “F” para 

as falsas e marque a alternativa correta correspondente. 
 

⃣ Salvo se houver autorização expressa da Administração Pública, é vedada a subcontratação, total ou 

parcial, a associação do contratado com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto 

do contrato. 

⃣ A onerosidade, característica dos contratos administrativos, decorre das determinadas “cláusulas 

exorbitantes”, e confere à Administração o poder de unilateralmente alterar as cláusulas 

regulamentadoras ou rescindir o contrato antes do prazo estabelecido, por motivos de interesse 

público. 

 
(A) V - F. (B) F - F. (C) V - V. (D) F - V. 
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30. Josias necessita de uma certidão de tempo de serviço para apresentar ao INSS para dar entrada 

no pedido de aposentadoria. O mesmo solicita esta certidão ao setor de departamento de pessoal da 

Prefeitura onde labora. Quanto aos seus efeitos, a emissão deste documento pelo setor citado trata-se 

de um ato: 

 

(A) Extintivo. 

(B) Modificativo. 

(C) Declaratório/Enunciativo. 

(D) Constitutivo. 

 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

 

31. De acordo com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais: 

 
(A) Repouso semanal remunerado, licença à gestante e licença paternidade com duração de cento e vinte dias. 

(B) Décimo terceiro salário, irredutibilidade do salário e aviso prévio proporcional de no mínimo noventa dias. 

(C) Proteção do mercado de trabalho da mulher, salário mínimo fixado em lei e gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, três quintos a mais do que o salário normal. 

(D) Seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço e participação nos lucros ou resultados. 

 

32. São brasileiros, de acordo com a Constituição Federal de 1988: 

 

(A) Natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros a serviço de seu país. 

(B) Naturalizados, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 

esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 

(C) Naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há 

mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 

(D) Naturalizados, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 

em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 

qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

 

33. Sobre a remuneração dos servidores, de acordo com a Constituição Federal, assinale a 

alternativa que contém as assertivas INCORRETAS: 

 

I. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 

Municipais, serão remunerados, exclusivamente por subsídio fixado em no máximo duas parcelas. 

II. Na remuneração dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais é vedado o acréscimo 

de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 

obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 

III. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da 

remuneração dos cargos e empregos públicos. 

IV. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão. 

 

(A) I, II e IV são incorretas. 

(B) I e IV são incorretas. 

(C) II e III são incorretas. 

(D) I, II e III são incorretas. 
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34. São privativos de brasileiro nato, os seguintes cargos, EXCETO: 

 

(A) Ministro da Fazenda. 

(B) Presidente da Câmara dos Deputados. 

(C) Vice-Presidente da República. 

(D) Ministro de Estado da Defesa. 

 

35. São direitos e garantias fundamentais individuais, nos termos da Constituição Federal: 

 

(A) O trabalho. 

(B) A saúde e educação. 

(C) O lazer e a previdência social. 

(D) A liberdade de consciência e de crença. 

 

36. De acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral 

ou à imagem. 

(B) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 

(C) A lei relativizará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  

(D) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

 

37. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento 

para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante:  

 

(A) Justa e prévia indenização em títulos do Tesouro Direto. 

(B) Justa e prévia indenização em dinheiro. 

(C) Justa e prévia indenização em precatórios judiciais. 

(D) Justa e prévia indenização em títulos da dívida pública. 

 

38. Em relação à propriedade, assinale a alternativa correta: 

 

(A) A Constituição Federal, de forma geral, determina que a propriedade atenderá sua função individual.  

(B) A Constituição Federal não traz em seu texto, de forma expressa, a proteção do direito à propriedade. 

(C) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, poderá ser objeto 

de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 

(D) É garantido o direito de herança. 

 

39. De acordo com a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá: 

 

(A) Usar de propriedade particular, mediante prévia e justa indenização. 

(B) Usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

(C) Usar de propriedade pública, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

(D) Usar de propriedade pública, mediante prévia e justa indenização. 

 

EM BRANCO 
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40. Sobre os servidores públicos, marque a alternativa correta: 

 
(A) É garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical. 

(B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos brasileiros, sendo vedado o 

acesso de estrangeiros. 

(C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 

pelo Poder Executivo. 

(D) Funcionários públicos poderão exercer indiscriminadamente o direito de greve. 

 

41. De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à: 

 
I. Vida. 

II. Liberdade. 

III. Propriedade. 

IV. Segurança. 

V. Previdência Social. 

 
Marque a alternativa correta: 

 
(A) Todas estão corretas. 

(B) Apenas I e II estão corretas. 

(C) Apenas II e III estão corretas. 

(D) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

 

42. A Constituição Federal autoriza, de forma excepcional, a acumulação remunerada de cargos 

públicos quando houver compatibilidade de horários, como na hipótese de: 

 

(A) Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

(B) Um cargo de professor com outro de magistrado estadual. 

(C) Dois cargos de área jurídica. 

(D) Dois cargos técnicos ou científicos 

 

43. De acordo com a Constituição Federal, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório dos servidores observará, EXCETO: 

 

(A) As peculiaridades dos cargos. 

(B) Os requisitos para a investidura. 

(C) Horário do exercício das atividades profissionais. 

(D) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 

 

44. Assinale a alternativa que não contem hipótese de perda de cargo por servidor público estável, 

de acordo com a Constituição Federal: 

 
(A) Sentença judicial transitada em julgado. 

(B) Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

(C) Procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. 

(D) Relatório final de inquérito policial cujo resultado aponte prática de crime, assim definido em lei. 
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45. Sobre as Funções de confiança (art. 37, inciso V da Constituição Federal de 1988), podemos 

afirmar que: 

 

(A) Só podem ser criados para atividades de apoio operacional a setores específicos. 

(B) São exercidas, exclusivamente, por servidores concursados, efetivos dos quadros de carreira da 

Administração Pública. 

(C) A função pode ser exercida por terceiros não efetivos no serviço público. 

(D) São providas, exclusivamente, por meio de recrutamento amplo, ou seja, por pessoas que não pertençam 

aos quadros dos servidores efetivos da Administração Pública. 

  
 
 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA, 
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

 
 

46. É de competência privativa do município, EXCETO:      

 
(A) Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. 

(B) Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. 

(C) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 

(D) Elaborar as leis do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. 

 

47. O Município na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional assegura 

a todos, dentro dos princípios de ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, existência digna, observados os seguintes princípios, EXCETO:   

 

(A) Propriedade privada. 

(B) Subordinação Municipal do Estado. 

(C) Livre concorrência. 

(D) Busca do pleno emprego. 

 

48. De acordo com a Lei Orgânica do município de Nova Venécia/ES, integram a Câmara Municipal 

os seguintes órgãos: 
  

I. A Mesa;  

II. O Plenário; 

III. As secretarias;  

IV. As comissões. 

 

Marque a alternativa correta: 

 
(A) Apenas I e III estão corretas. 

(B) Apenas II e IV estão corretas. 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

(D) Todas estão corretas. 
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49. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal: 

 
(A) As funções de fiscalização financeira implicam a vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob os 

prismas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética político-administrativa, com a 

tomada das medidas somatórias que se fizerem necessárias. 

(B) A gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se através da disciplina regimental de suas 

atividades, da estruturação e da administração de seus serviços auxiliares. 

(C) O recinto de reuniões da Câmara poderá ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade somente por 

deliberação do Plenário e quando o interesse público o exigir. 

(D) O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que tem funções legislativas, de fiscalização 

financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda 

as atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. 

 

50. Em colegiado, compete privativamente à Mesa da Câmara, EXCETO: 

 
(A) Propor as resoluções e os decretos legislativos concessivos de licenças e afastamentos ao prefeito e aos 

vereadores. 

(B) Fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele 

promulgadas. 

(C) Assinar, por todos os seus membros, as resoluções e os decretos legislativos. 

(D) Representar, em nome da Câmara, junto aos poderes da União, do Estado e do Distrito Federal. 

 

51. São atribuições do Presidente da Câmara, EXCETO: 

 
(A) Gerir a correspondência da Casa, providenciando a expedição de ofícios em geral e de comunicados 

individuais aos vereadores. 

(B) Apresentar ao Plenário, mensalmente, o balancete da Câmara do mês anterior. 

(C) Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e 

esclarecimentos de situações. 

(D) Apresentar ao Plenário, até o dia vinte de cada mês, o balanço relativo aos recursos recebidos e às 

despesas realizadas no mês anterior. 

 

52. Em relação às comissões, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) As comissões da Câmara são permanentes e especiais. 

(B) O vice-presidente e o secretário somente poderão participar de comissão permanente quando não for 

possível compô-la de outra forma adequadamente. 

(C) Do ato do presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de três dias. 

(D) É de quinze dias o prazo para qualquer comissão permanente se pronunciar, a contar da data do 

recebimento da matéria pelo seu presidente. 

 

53. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário, qualquer que seja o seu objeto. 

Neste sentido, são modalidades de proposição, EXCETO: 

 
(A) As indicações. 

(B) As apresentações. 

(C) Os recursos. 

(D) Os relatórios das comissões permanentes especiais de qualquer natureza. 

 

EM BRANCO 
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54. Em relação ao estatuto dos servidores públicos do município de Nova Venécia/ES, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 
(A) Os cargos de provimentos em comissão se destinam a atender a encargos de direção, chefia ou 

assessoramento. 

(B) Função de confiança é o encargo atribuído a encargos ou outros que a lei determinar e que haja gratificações. 

(C) É possível a atribuição ao servidor público, de encargos ou serviços diferentes das tarefas próprias do seu 

cargo, definidas em lei própria. 

(D) A função de confiança não constitui situação permanente e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício 

da função. 

 

55. O reingresso no serviço público, do servidor efetivo demitido ou exonerado, sem ressarcimento 

de vencimentos e vantagens é chamado de: 

 
(A) Readmissão. 

(B) Reintegração. 

(C) Reversão. 

(D) Readaptação. 

 

56. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Venécia/ES, a pena 

para o caso de ofensa física, em serviço, a servidor público ou a particular, salvo em legítima defesa 

própria ou de outrem é de: 

 

(A) Suspensão. 

(B) Demissão. 

(C) Destituição de função de confiança ou cargo em comissão. 

(D) Repreensão. 

 

 57. Em relação ao processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) São competentes para determinar a realização de sindicância o Chefe do Poder Executivo Municipal, os 

Secretários Municipais e o Presidente da Câmara Municipal. 

(B) O processo administrativo disciplinar inicia-se com a publicação do ato que determinar a sua abertura e 

compreenderá: inquérito administrativo; e julgamento do feito. 

(C) Da sindicância somente poderá decorrer a pena de suspensão, sendo obrigatório ouvir o servidor público 

municipal denunciado. 

(D) O relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo, como peça informativa da instrução do 

processo. 
 

 
 

PROCESSO LEGISLATIVO E LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98 
 

 

58. Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) As medidas provisórias não podem versar sobre matéria relativa à organização do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, nem sobre a garantia e a carreira de seus membros.   

(B) Não será objeto de deliberação a proposta de Emenda à Constituição tendente a abolir o voto direto, secreto, 

universal e periódico.  

(C) As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.        

(D) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal 

Federal e dos Tribunais Superiores terão início no Senado Federal. 
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59. Sobre as leis delegadas, assinale a alternativa correta: 

 

(A) São elaboradas por uma das Casas do Congresso Nacional, por delegação do Presidente da República. 

(B) Não podem versar sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 

(C) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem delegar ao Presidente da República os atos que sejam 

de sua competência privativa. 

(D) As legislações sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, podem ser objeto de 

delegação.  

 

60. De acordo com as técnicas de elaboração, redação e alteração das leis, é correto afirmar que:  

 

(A) A ementa deverá explicitar, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. 

(B) A epígrafe indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato. 

(C) Cada lei poderá versar sobre mais de uma matéria, independentemente da afinidade, pertinência ou conexão 

entre elas. 

(D) A vigência da lei deve ser indicada de forma expressa em seu preâmbulo. 

 

61. São princípios que devem orientar a articulação dos textos legais, EXCETO:  

 

(A) Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e 

as alíneas em itens. 

(B) Os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. 

(C) O agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções, o Capítulo; 

o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte. 

(D) As Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas 

em negrito ou caracteres que as coloquem em realce. 

 

62. Assinale a alternativa correta: 

 

(A) A alteração da lei poderá ser feita mediante reprodução integral em novo texto, revogação parcial ou por 

meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado ou acréscimo de dispositivo novo. 

(B) A consolidação das leis consiste na compilação de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um 

único diploma legal, independentemente da revogação formal das leis incorporadas, o que se dá de forma 

tácita. 

(C) Os projetos de lei de consolidação não poderão alterar a colocação e numeração dos artigos consolidados. 

(D) A apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder Legislativo será feita na forma determinada em 

Decreto Legislativo específico. 

 

 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

 

63. No Power Point 2010, em sua configuração padrão português do Brasil, caso a ferramenta “régua” 

não esteja sendo exibida e o usuário decida ativá-la, através de qual guia esta ferramenta poderá ser 

acessada? 

 
(A) Inserir. 

(B) Mostrar. 

(C) Exibição. 

(D) Design. 
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64. Observe a tabela a seguir elaborada no Excel 2010, em sua configuração padrão português do 

Brasil e responda:  

 

 
  
Da célula A3 até A12 existe uma sequência de números referente aos dias do mês. Com o propósito de 

não ter que digitar número por número, existe um recurso que preenche esta sequência 

automaticamente, bastando apenas digitar o primeiro valor e arrastar a alça de preenchimento (disponível 

na parte inferior direita da célula) até a célula desejada. Após isso, será exibida uma caixa de diálogo, 

onde o usuário pode optar entre manter os valores todos iguais ou preencher a sequência numérica. Qual 

o nome da ferramenta que realiza este procedimento? 

 

(A) Numeração. 

(B) AutoPreenchimento. 

(C) Preenchimento Automático. 

(D) Preenchimento Sequencial. 

 

65.  Utilizando o Word 2010, em sua configuração padrão português do Brasil, caso o usuário deseje 

deixar todo o texto alinhado como “justificar”, após selecionar o referido texto, o mesmo deve clicar no 

ícone: 

(A)   

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

EM BRANCO 


