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AANNAALLIISSTTAA  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  IIII    //    AADDVVOOGGAADDOO  
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO   

  

ØØ  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorr iizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

ØØ  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  

ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  

LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

ØØ  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeii ttoo  ggrrááff iiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  

iinnffoorrmmee,,  iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

ØØ  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  

NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  

NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

ØØ  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee   ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  

iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

ØØ  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

ØØ  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  

aa  ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 

  BOA SORTE   
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 05. 
 

O TRANSPORTE NOSSO DE CADA DIA 
Mírian Warttusch 

 
Quem viaja hoje no Metrô, 

ou num ônibus com ar condicionado, 
Certamente jamais terá sabido 
- ou se soube, não terá provado 

Das delícias das antigas diligências, 
das bicicletas e triciclos abusados; 

Das baratinhas, dos fordecos velhos, 
que deixavam o vovô “vidrado”! 

“Maria Fumaça” o nosso antigo trem – lá vem! 
- Mas que apito tão lindo e demorado! - 

O leite nos era entregue de carroça, 
E o burro era tão engraçado! 

Quem já viveu seis décadas ou mais, 
não se terá, por certo, olvidado: 

Dentro do bonde, um anúncio bem visível 
Pro passageiro ficar bem informado. 

Era um milagre, esse remédio pra bronquite, 
E todos conheciam o “Rum Creosotado” 

“Veja ilustre passageiro, 
o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado! 

Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, 
Salvou-o o Rum Creosotado”. 

Cresceu tão rápido e demais, São Paulo! 
Viajou no tempo qual falcão alado 

Tornou-se próspero, tão forte e valoroso, 
Entre todos os estados, o mais destacado! 

Quase quinhentos anos de incomum progresso, 
Lhe modelaram um perfil glorificado! 

Pelo trabalho, pela garra de todo o seu povo, 
São Paulo chegou sim, onde devia ter chegado! 

 
Disponível no site www.culturalivre.net/2007/09/06/otransportenossodecadadia. Acessado em 30.05.2010 

 
01. O autor do texto 1 cometeu alguns erros gramaticais de PONTUAÇÃO. Sobre isso, analise os itens abaixo. 
 

I.   “Veja ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado!” 
II.    “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” 
III.   “Cresceu tão rápido e demais, São Paulo!”  

 
Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para esses erros. 
 
A) No item I, a omissão da vírgula antes do termo ilustre é erro, uma vez que é obrigatória, porque separa vocativo. 
B) No item II, não poderia existir a vírgula após o termo bonde, por separar um adjunto adverbial deslocado, caracterizando, 

dessa forma, um erro. 
C) No item III, está correto o emprego da vírgula, por separar adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar. 
D) Tanto no item I como no item III, as vírgulas estão corretas por separarem adjuntos adverbiais que exprimem circunstância 

de lugar. 
E) No item I, a vírgula é facultativa, daí não poder ser considerado um erro de pontuação.  
 
02. Em relação aos termos sublinhados, em apenas uma das alternativas, o termo em parênteses é sinônimo do termo 

sublinhado. Assinale-a.  
 
A) “Das baratinhas, dos fordecos velhos, que deixavam o vovô “vidrado”!” (intransigente) 
B) “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” (ilegível) 
C) “Quem já viveu seis décadas ou mais, não se terá, por certo, olvidado” (esquecido) 
D) “Tornou-se próspero, tão forte e valoroso” ( depreciativo) 
E) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” (vulgar) 
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03. Em qual das alternativas abaixo, o autor se utilizou de um termo que indica a existência de uma metáfora  ?  
 
A) “Quem já viveu seis décadas ou mais ” 
B) “São Paulo chegou sim, onde devia ter chegado!”  
C) “‘Maria Fumaça’ o nosso antigo trem – lá vem!”  
D) “Das baratinhas, dos fordecos velhos, que deixavam o vovô ‘vidrado’!”  
E) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” 
 
04. Em todas as alternativas, os termos sublinhados são sufixos, à exceção de uma cujo termo contém um prefixo. 

Assinale-a. 
 
A) “que deixavam o vovô ‘vidrado’!” 
B) “E o burro era tão engraçado!”  D) “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” 
C) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” E) “Tornou-se próspero, tão forte e valoroso” 
 
05. Observe as afirmativas abaixo sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL.  
 

I. “Cresceu tão rápido e demais, São Paulo! Viajou no tempo qual falcão alado. Tornou-se próspero, tão forte e 
valoroso.” – os adjetivos sublinhados neste trecho concordam com o termo “tempo”.  

II. “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria correto o trecho: 
Dentro do bonde, uns anúncios bem visíveis. 

III. “Pro passageiro ficar bem informado” - substituindo-se o termo sublinhado por passageiras, estaria correto o 
trecho: Pras passageiras ficarem bem informadas. 

IV. “- Mas que apito tão lindo e demorado!” – se se acrescentasse o termo sineta após apito, estaria correto o trecho: 
Mas que apito e sineta tão lindas e demoradas. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I, II e IV. B) II, III e IV. C) I e IV. D) I, III e IV.  E) II e III.  
 
TEXTO 02 para as questões de 06 a 10. 
 

Entre 11 de junho e 11 de julho de 2010, pessoas do mundo inteiro assistirão aos jogos da Copa do Mundo de 
Futebol. O evento será realizado pela primeira vez, no continente africano, tendo a África do Sul como país-sede. 
Apesar de o torneio durar apenas um mês, os preparativos demoram anos e exigem muito esforço, tanto físico quanto 
financeiro.  

A escolha da África do Sul foi anunciada em maio de 2004, quando o país derrotou Marrocos por quatorze 
votos contra dez. Para a escolha, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA (Federação Internacional de Futebol) 
analisaram aspectos, como turismo, segurança, estádios, infraestrutura, transporte, rede hoteleira, entre outros.  
Geralmente, os países que organizam a Copa selecionam 12 cidades-sede para abrigarem os jogos. Em virtude de a 
África do Sul não ser uma potência econômica, a FIFA permitiu a escolha de apenas nove cidades, sendo que 
Johanesburgo terá dois estádios. As outras oito são: Cidade do Cabo, Durban, Nelspruit, Polokwane, Rustemburgo, 
Pretória, Bloemfontein e Port Elizabeth. 

 

 
Obras do principal estádio, o Soccer City, duraram três anos 

 
O principal estádio do Mundial de 2010 é o Soccer City (Cidade do Futebol, em português), que está localizado 

em Johanesburgo. Ele foi construído em substituição ao antigo FNB Stadium, ampliando a capacidade de 88 mil para 
94.700 espectadores, tornando-se o maior do continente africano. As obras duraram três anos e custaram cerca de 800 
milhões de reais. 

Historicamente, a localização do Soccer City é bastante importante. Foi no antigo estádio que, em 1990, Nelson 
Mandela fez o seu primeiro discurso após sair da prisão. O outro estádio de Johanesburgo, o Ellis Park, pertence a um 
time de rugby. Em 1995, o Ellis Park recebeu a final do mundial rugby, principal esporte do país, vencida pela própria 
África do Sul e retratada por meio do filme Invictus, em 2009. Este evento foi muito importante para a integração 
racial, pois atraiu torcedores negros para um esporte considerado de brancos. 
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06. Nesta COPA 2010, a Fifa adotou uma postura diferenciada em relação a outras copas mundiais que está declarada 
na alternativa 

 
A) “Para a escolha, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA (Federação Internacional de Futebol) analisaram aspectos, 

como turismo, segurança, estádios, infraestrutura, transporte, rede hoteleira, entre outros”.  
B) “Em virtude de a África do Sul não ser uma potência econômica, a FIFA permitiu a escolha de apenas nove cidades, sendo 

que Johanesburgo terá dois estádios”. 
C) “O principal estádio do Mundial de 2010 é o Soccer City (Cidade do Futebol, em português), que está localizado em 

Johanesburgo”. 
D “Apesar de o torneio durar apenas um mês, os preparativos demoram anos e exigem muito esforço, tanto físico quanto 

financeiro”.  
E) “O evento será realizado pela primeira vez, no continente africano, tendo a África do Sul como país -sede”. 
 
07. Sobre os dois estádios localizados em Johanesburgo, existe uma INFORMAÇÃO INCORRETA contida em uma das 

alternativas abaixo. Assinale-a. 
 
A) O Soccer City foi o lugar onde Nelson Mandela proferiu seu primeiro discurso após a saída da prisão. 
B) O Soccer City é o estádio mundial mais importante da COPA 2010. 
C) O Ellis Park é o maior estádio do continente africano. 
D) O Ellis Park pertence a um time de rugby. 
E) O Soccer City substituiu o antigo FNB Stadium.  
 
08. No tocante à REGÊNCIA VERBAL, observe os verbos sublinhados das afirmativas abaixo. 
 

I.  “...pessoas do mundo inteiro assistirão aos jogos da Copa do Mundo de Futebol”. 
II.  “pois atraiu torcedores negros a um esporte considerado de brancos”. 
III.  “selecionam 12 cidades-sede para abrigarem os jogos” 
IV. “O outro estádio de Johanesburgo, o Ellis Park, pertence a um time de rugby”. 

 
Somente está CORRETO o que se declara na alternativa  
 
A) No item I, o verbo não pede complemente regido de preposição. 
B) No item II, o verbo não pede complemento. 
C) No item III, ambos os verbos exigem complementos verbais não regidos de preposição. 
D) No item IV, o verbo exige apenas um complemento, e este não vem regido de preposição. 
E) Nos itens I e IV, os verbos não pedem complemento regido de preposição. 
 
09. Analise as afirmativas abaixo, observando os termos sublinhados nelas contidos.  
 

I. “Apesar de o torneio durar apenas um mês...” – se substituíssemos o termo sublinhado por embora , o sentido da 
oração se manteria inalterado. 

II. “Este evento foi muito importante para a integração racial, pois atraiu torcedores negros para um esporte 
considerado de brancos - o conectivo para que poderia substituir o termo sublinhado, sem causar qualquer 
prejuízo semântico. 

III.  “A escolha da África do Sul foi anunciada em maio de 2004, quando o país derrotou Marrocos por quatorze 
votos contra dez” - o conectivo sublinhado exprime circunstância temporal, podendo ser substituído por à medida 
que. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I.  B) I e II.  C) I e III.  D) II e III. E) III.  
 
10. Sobre o texto 2, existe em uma das alternativas abaixo uma mensagem que NÃO se encontra nele declarada. 

Assinale-a.  
 
A) Em 2004, a África do Sul foi escolhida como país-sede para o mundial 2010, ao derrotar Marrocos por quatorze votos 

contra dez.  
B) É a primeira vez que a copa do futebol se realizará no continente africano.  
C) Vários esforços, tanto físicos como financeiros, são dispendidos para a realização da Copa Mundial. 
D) Para a realização da Copa Mundial 2010, o Comitê da FIFA, formado por 21 membros, analisou, apenas, questões ligadas à 

segurança e ao transporte. 
E) Em 2009, o filme Invictus retratou a final mundial de rugby, realizada no ano de 1995. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 

11. No Excel 2007 (versão em português), as informações relativas ao preço de diversos itens estão todas contidas na 
coluna D da planilha. Desejamos que uma célula vazia (na coluna E da mesma planilha) contenha a soma destes 
preços presentes na coluna D. O comando que deve ser digitado para obter tal ação é 

 
A) =SOMA(D:D) 
B) =SOMA(D$)  D) =SOMA(D*:D*) 
C) =SOMA(D$:D$) E) =SOMA(D) 
 
12. Uma das formas mais comuns de disseminação de vírus de computador atualmente é através de mensagens de 

email. Uma das seguintes opções NÃO se refere a um mecanismo de prevenção de infecções por esta via. Assinale-a. 
 
A) Não abrir anexos de fontes desconhecidas. 
B) Atualizar o programa de antivírus do computador. 
C) Verificar o remetente antes de abrir o email. 
D) Utilizar somente programas de Webmail. 
E) Ler uma versão somente do texto do email antes de abri-lo. 
 
13. As pastas-padrão para organização dos emails no Outlook Express 6 (versão em português) são: 
 
A) Entrada, Enviados, Rascunhos e Spam. 
B) Caixa de entrada, Caixa de saída, Itens enviados, Itens excluídos e Rascunhos. 
C) Caixa de entrada, Emails enviados, Emails recebidos e Lixeira. 
D) Caixa de entrada, Caixa de saída, Emails não enviados, Lixeira. 
E) Caixa de entrada, Caixa de emails enviados, Caixa de emails não enviados, Spam. 
 
14. O termo Phising  refere-se a uma forma de fraude caracterizada pela(pelo) 
 
A) tentativa de aquisição de informações sigilosas (senhas, números de contas bancárias, etc), fazendo-se passar por alguma 

fonte (página do banco, remetente de email, etc) confiável. 
B) instalação de um programa de computador (keylogger) especializado na captura de informações (senhas, números de contas 

bancárias, etc) digitadas via teclado. 
C) envio de anexos contendo vídeos ou outras informações atraentes, mas que, na verdade, instalam, ao serem executados, 

programas maliciosos no computador. 
D) envio de uma quantidade massiva de emails , provocando a queda de servidores e permitindo o ataque especializado de 

Hackers. 
E) tentativa de invasão de sistemas mediante a tentativa de todas as possibilidades (força bruta) de senhas , permitindo ao 

invasor ter acesso ao sistema como se fosse um usuário válido. 
 
15. O uso de contas com senhas de acesso é um mecanismo que o Windows XP usa para controlar as informações que 

podem ser visualizadas por cada usuário do computador. Um usuário que apenas terá acesso ao computador por 
um curto período de tempo pode utilizar uma conta chamada de “Conta de Convidado”. Sobre este tipo de conta, é 
INCORRETO afirmar que 

 
A) é uma conta do tipo “Limitada” não permitindo ao usuário instalar programas que alterem as configurações do computador. 
B) é uma conta de acesso sem senha. O usuário deve ter ciência de que seus arquivos podem, desta forma, ser visualizados por 

outros usuários do computador. 
C) é uma conta de acesso temporário. Usuários que precisam utilizar o sistema com todas as suas funcionalidades devem 

solicitar uma conta específica para eles (do tipo Administrador, possivelmente). 
D) o computador pode ter diversas contas com privilégios de Administrador e apenas uma “Conta de Convidado”. 
E) o computador pode ter apenas uma conta com privilégios de Administrador e diversas “Contas de Convidado”. 
 
16. Ao escrever um email utilizando o Outlook Express 6 (versão em português), um usuário deseja que os diversos 

destinatários de seu email não possam ver o endereço um do outro. A opção que deve ser utilizada neste caso é 
 
A) “Para”. 
B) “Cc”. 
C) “Cco”. 
D) “Invisível”. 
E) “Anônimo”. 
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17. No Word 2007, podemos usar o mecanismo de mala direta para criar, por exemplo, documentos personalizados 
como uma carta modelo a ser enviada para diversos clientes, contendo cada carta o nome do cliente específico para 
a qual ela está sendo enviada. As etapas necessárias a usar tal funcionalidade são: 

 
A) Definição do documento padrão, Vinculação do documento padrão ao formulário Acess, contendo as informações dos 

clientes, Visualização dos documentos Gerados. 
B) Definição do documento principal, Conexão do documento principal ao formulário Acess, contendo as informações dos 

clientes, Visualização dos documentos Gerados. 
C) Definição do documento padrão, Vinculação do documento padrão ao formulário Excel, contendo as informações dos 

clientes, Visualização dos documentos Gerados. 
D) Definição do documento principal, Uso combinado de Ctrl-C, Ctrl-V para conexão do documento à fonte de dados, 

Vinculação do documento padrão ao formulário de dados, Visualizar e completar a mesclagem. 
E) Definição do documento principal, Conexão do documento principal a uma fonte de dados, Adicionar espaços reservados 

(campos de mala direta) ao documento, Visualizar e completar a mesclagem.  
 

18. No Word 2007, é possível usar senhas que ajudam para evitar acesso indevido, por exemplo, a informações 
privativas presentes no documento. Para ativar esse recurso de segurança em um arquivo no Word 2007, é 
necessário 

 

A) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Salvar Como”. Nesta guia, clicar em “Salvar 
cópia segura”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

B) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Segurança”. Nesta guia, clicar em “Ativar 
senha”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

C) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Preparar”. Nesta guia, clicar em 
“Criptografar Documento”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

D) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Ativar Senha”. Nesta guia, clicar em 
“Criptografar Documento”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

E) não é possível ativar senhas no Word  2007. Uma cópia do arquivo deve ser salva no formato Word 2003, para que seja 
possível ativar senha na aba  “Salvar cópia de segurança”. 

 
19. Um funcionário digitou, em uma planilha do Excel 2007 (versão em português), as seguintes informações dos 

clientes da empresa na qual trabalha: Nome do Cliente; Endereço; Telefone. As informações foram organizadas 
uma coluna para cada um destes itens e um cliente (com todas as informações digitadas) em cada linha. Após digitar 
as informações sobre todos os clientes, o funcionário selecionou a guia “Início” no grupo “Editar” e clicou em 
“Classificar e Filtrar” escolhendo a opção “Classificar de A a Z”. Se a célula ativa pertencia à coluna com as 
informações de Nome do Cliente, este conjunto de ações terá por efeito: 

 
A) nada acontecerá, pois o comando  “Classificar de A a Z” apenas pode ser ativado, se um conjunto de dados estiver 

selecionado. Neste exemplo, apenas uma célula (pertencente à coluna com as informações de Nome do Cliente) está 
selecionada o que não terá, portanto, efeito algum. 

B) acontecerá um erro, pois o comando “Classificar de A a Z” apenas pode ser ativado, se um conjunto de dados estiver 
selecionado. Neste exemplo, apenas uma célula (pertencente à coluna com as informações de Nome do Cliente) está 
selecionada o que terá, portanto, efeito de ativar mensagem de erro. 

C) cada coluna da planilha será, independentemente, organizada em ordem alfabética. As colunas, desta forma, não 
acompanharão as mudanças de posição das células uma da outra, o que acarretará em perda da integridade das informações 
digitadas: As linhas de Nome do Cliente, Endereço e Telefone não mudarão de posição juntas , perdendo sua referência uma 
com a outra. 

D) a coluna contendo as informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas, contudo, 
não acompanharão as mudanças de posição de cada célula desta coluna, o que acarretará em perda da integridade das 
informações digitadas: As linhas de Endereço e Telefone não mudarão de posição, perdendo sua referência com as 
informações de Nome do Cliente. 

E) a coluna contendo as informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas 
acompanharão as mudanças de posição de cada célula desta coluna, mantendo assim a integridade das informações 
digitadas: Cada cliente ainda estará na mesma linha das suas informações de Endereço e Telefone. A coluna contendo as 
informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas acompanharam as mudanças de 
posição de cada célula desta coluna, mantendo assim a integridade das informações digitadas: Cada cliente ainda estará na 
mesma linha das suas informações de Endereço e Telefone.  
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20. Algumas ações, tais como instalações indevidas de programas, podem danificar o Windows XP (versão em 
português) de tal forma que ele não possa iniciar corretamente. Uma forma de inicializar o computador nesses 
casos, a fim de sanar o problema é a de 

 
A) inicializar o computador em modo de segurança. 
B) ativar a ferramenta de restauração de software. 
C) reiniciar o computador tantas vezes quantas necessárias até que alguma das vezes inicialize corretamente o sistema. 
D) ativar a ferramenta de limpeza de disco. 
E) usar o disco de ativação de emergência do Windows XP. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Dentre as garantias constitucionais previstas na Constituição atual, destacam-se os “remédios constitucionais” 

assim chamados por serem os meios colocados à disposição do indivíduo para salvaguardar seus direitos diante da 
ilegalidade ou abuso do poder público. Sobre o tema, analise e responda a seguinte situação: O funcionário público 
tem direito a obter certidão perante a autoridade administrativa competente para requerer a sua aposentadoria.  

 Havendo negativa, o remédio constitucional cabível é 
 
A) o habeas corpus. 
B) o habeas data.  D) o mandado de injunção. 
C) a ação civil pública.  E) o mandado de segurança. 
 
22. Sobre o tema “Nacionalidade”, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Brasileiro nato nunca será extraditado. 
B) Brasileiro naturalizado só será extraditado em caso de cometimento de crime político. 
C) Estrangeiro poderá ser extraditado por crime polít ico. 
D) Brasileiro naturalizado não será extraditado, se comprovado seu envolvimento em trá fico ilícito de drogas, praticado 

somente antes da naturalização. 
E) Estrangeiros poderão ser extraditados por crime de opinião. 
 
23. Sem o consentimento do morador, ninguém pode penetrar na casa alheia, considerada pela Constituição Federal “o 

asilo inviolável do indiví duo”, EXCETO  
 
A) por determinação judicial, somente durante o dia. 
B) em caso de flagrante delito, somente durante a noite. 
C) para prestar socorro durante o dia e a noite, com determinação judicial. 
D) para prestar socorro somente durante a noite, sem determinação judicial. 
E) em caso de desastre somente à noite, necessitando de autorização judicial. 
 
24.  Nos termos dos Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) Ao cidadão é garantido o direito de reunião de forma pacífica sem armas e em locais abertos, pendente de prévia 

autorização do poder público. 
B) O direito de propriedade é absoluto, não havendo restrição, exceto no caso de requisição pela autoridade competente. 
C) É livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens. 
D) Haverá identificação criminal, independente da identificação civil.  
E) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira se mais favorável à do de cujus.  
 

A Lei nº 8666/93 regulamenta os contratos e as licitações públicas. Em relaç ão ao tema, responda as questões 25 e 26. 
 
25. Quanto à modalidade Tomada de Preço, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. O Edital terá antecedência mínima de 45 dias. 
II. Valores do contrato para compras deverão ser acima de R$ 650.000,00. 
III. Não é admitida nas licitações internacionais. 
IV. Modalidade entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o quinto dia anterior à data do recebimento das propostas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) So mente I e II são falsas. 
B) Somente I, II e III são falsas.  D) I, II, III e IV são falsas. 
C) Somente III e IV são falsas. E) Somente I, II  e IV são falsas.  
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26. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua 

celebração, o número do processo de licitação, da dispensa e da inexigibilidade, a sujeição dos contratos às normas legais e 
às cláusulas contratuais.   

B) Nos contratos, faz-se necessária a ratificação pela autoridade superior, exceto nos casos de inexigibilidade de licitação. 
C) Na totalidade dos casos, os contratos  administrativos devem ser formais e escritos. 
D) Os contratos administrativos enquadram-se na categoria dos denominados contratos de adesão, em que uma das partes 

propõe as cláusulas, e a outra parte propõe alterações ou acréscimos a essas cláusulas. 
E) A regra , segundo a qual os contratos administrativos são celebrados intuitu  personae, é absoluta. 
 
27. Em relação ao tema “Obrigação Tributária”, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à 

penalidade pecuniária.  
B) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
C) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. 
D) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável, quando, sem se revestir da condição de contribuinte, sua 

obrigação decorre de disposição expressa de lei.  
E) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. 
 
28. Com relação ao Direito Administrativo, “Licença” é um ato 
 
A) enunciativo. B) negocial.  C) ordinário. D) normativo. E) discricionário. 
 
29. Em relação aos princípios fundamentais do Direito Administrativo, assinale a opção CORRETA.  
 
A) O interesse privado se sobrepõe em relação ao interesse público. 
B) Os atos adminis trativos são insusceptíveis de controle judicial.  
C) A Administração prescinde de justificar seus atos. 
D) O princípio da legalidade, segundo o qual o agente público deve atuar de acordo com o que a lei determina, é incompatível 

com a discricionariedade administrativa. 
E) Os princípios do direito administrativo constantes na Constituição da República são aplicáveis aos três níveis de governo da 

Federação. 
 
30. Analise as afirmativas abaixo referentes ao “ Crédito Tributário.”  
 

I. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. 
II. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. 
III. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade adminis trativa, quando a lei assim o determine.  
IV. A concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente estão corretas I e II 
B) Somente estão corretas III e IV.  D) Estão corretas I, II, III e IV. 
C) Somente estão corretas II, III e IV. E) Somente estão corretas II e III.  
 
31. Sobre o direito trabalhista, assinale a opção CORRETA. 
 
A) Não é considerado como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando 

ordens. 
B) A todo trabalho de igual valor poderá corresponder salário igual, sem distinção de sexo. 
C) O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho  prescreve em dois anos, após a extinção do contrato 

de trabalho, para o trabalhador rural.  
D) Em caso de falta grave, é permitido ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua 

carteira de trabalho. 
E) Os acidentes de trabalho são facultativamente anotados pelo Instituto de Previdência Social na carteira do acidentado.  
 
32. De acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, será executada, no Brasil, a sentença proferida no estrangeiro, 

que reúna os seguintes requisitos, EXCETO 
 
A) haver sido proferida por juiz competente. 
B) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia.  
C) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias à execução no lugar onde foi proferida. 
D) ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
E) estar traduzida por intérprete autorizado.  
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33. As associações são consideradas pelo Código Civil, pessoas jurídicas de direito privado, e, como tal, são constituídas 
da união de pessoas para fins não econômicos. 

 Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os associados devem ter sempre iguais direitos, sem exceção. 
B) A exclusão do associado só é admissível em processo administrativo que assegure direito de defesa e recurso. 
C) A qualidade de associado é intransmissível, exceto, se o estatuto dispuser o contrário. 
D) Dissolvida a associação, seu patrimônio líquido, depois de deduzidas as quotas, será destinado a entidades de fins lucrativos 

ou não, designadas no seu estatuto. 
E) A alteração do estatuto das Associações é de competência exclusiva do seu presidente. 
 
34. No procedimento ordinário, constante no Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida, quando for 

inepta. Considera-se inepta, quando 
 
A) a parte for manifestadamente ilegítima. 
B) o juiz verificar desde logo a decadência ou a prescrição. 
C) o autor carecer de interesse processual. 
D) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 
E) o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponder à natureza da causa ou ao valor da ação. 
 
35. A Lei nº 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Sobre o tema, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) O Juizado Especial Cívil tem competência para julgamento das causas cujo valor não exceda a vinte vezes o salário 

mínimo. 
B) Ficam excluídas de competência do Juizado Especial somente as causas de natureza falimentar, alimentar e fiscal.  
C) A opção do Juizado Especial Cível importará em renúncia do crédito excedente ao limite estabelecido na legislação, 

excetuada a hipótese de conciliação. 
D) Apenas as pessoas jurídicas da União e as empresas públicas não poderão ser partes no processo instituído pela lei que 

disciplina os Juizados Especiais. 
E) Na audiência de instrução, serão produzidas todas as provas requeridas previamente, podendo o juiz excluir as que achar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias. 
 
36. A respeito do trabalho do menor, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Considera-se menor para os efeitos legais o trabalhador de 14 (quatorze) até 18 (dezoito) anos. 
B) Ao menor de 18 anos, é proibido o trabalho noturno, exceto na condição de aprendiz.  
C) Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente, para que o menor mude de 

função em razão de que o trabalho executado é prejudicial a sua saúde, configurar-se-á a rescis ão do trabalho na forma da 
lei. 

D) Quando o menor de 18 (dezoito) anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um 
serão totalizadas. 

E) O juiz da infância e da Juventude poderá autorizar ao menor o trabalho em boates e cassinos, desde que a representação 
tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial a sua formação moral.  

 
37. O funcionário que exige tributo que sabe indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório, não 

autorizado pela legislação. Assim, comete Crime Contra a Administração Pública conceituado como 
 
A) Corrupção passiva. 
B) Concussão.  
C) Peculato Culposo. 
D) Excesso de Exação. 
E) Prevaricação. 
 
38. “Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de  contribuição sindical, descontado ou cobrado, na qualidade de 

sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos” constitui Crime Tributário de  
 
A) sonegação fiscal.  
B) apropriação indébita.  
C) evasão fiscal. 
D) supressão de elementos fiscais. 
E) fraude e lesividade em documentos fiscais. 
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39. Considerando que o Estado de Pernambuco seja proprietário de um prédio no qual esteja instalada a Autarquia 
que controla o transporte público, assinale a opção CORRETA a respeito desse bem, conforme o Código Civil. 

 
A) Por se encontrar sob a utilização da autarquia, o bem não pode ser considerado de uso especial, dominical ou de uso comum 

do povo, enquadrando-se em uma categoria diversa daquelas previstas no Código Civil.  
B) Trata-se de um bem público de uso comum, em razão da importância dos que necessitam dos serviços lá prestados. 
C) Trata-se de bem de uso especial, e sua alienação será vedada, enquanto ele conservar tal qualidade. 
D) Trata-se de bem particular, tendo em vista que é utilizado por uma autarquia. 
E) Por ser bem dominical, é possível sua alienação por interesse público. 
 
40. Em relação à Política Urbana determinada pela Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, executado pelo Poder Público Municipal, é 

chamado de plano diretor, obrigatório para cidades com mais de quinze mil habitantes. 
B) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade, 

determinadas pelo Poder Executivo Municipal. 
C) Aquele que possuir como sua área urbana de duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e 

sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural.  

D) Os imóveis públicos serão adquiridos por usucapião. 
E) É facultado ao poder público municipal mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei, 

do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob 
pena de parcelamento compulsório e imposto de renda  progressivo no tempo. 

 
 


