EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo

CONCURSO PÚBLICO 01 / 2010
• 05 / SETEMBRO / 2010 •

CARGO DE:

ADVOGADO
Nome por extenso: ___________________________________________________________________________________
(Use letra de forma)
Inscrição nº ___________________ Assinatura: __________________________________________________________

INSTRUÇÕES
01) Escreva, na capa do caderno de prova, o seu nome
(por extenso e com letra de forma) e o seu número
de inscrição. Assine em seguida.

08) O candidato só poderá sair da sala depois de
transcorrido o tempo mínimo de 1h do início da
prova, podendo levar consigo somente o gabarito
destacável.

02) Este caderno de prova contém: 50 (cinquenta)
questões objetivas, numeradas de 01 a 50, sendo
10 (dez) de Português, 10 (dez) de Matemática, 10
(dez) de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) de
Conhecimentos Específicos.

09) Ao receber sua Folha de Respostas, aja da seguinte
forma:
a. verifique se os dados pré-impressos estão
corretos;
b. assine no local indicado;
c. preencha corretamente, com caneta
esferográfica ponta média, tinta preta ou
azul-escura, o campo correspondente à
alternativa que considera correta em cada
questão;
d. não a amasse, não a dobre e não a rasure.

03) A duração da prova será de 04 (quatro) horas, já
incluindo o tempo para o preenchimento da Folha de
Respostas.
04) A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas
aos Fiscais..
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a
comunicação entre os candidatos durante sua
realização.

Atenção:
Utilize caneta, ponta média, tinta preta ou azul-escura,
para preencher os campos solicitados.

06) Será eliminado o candidato que utilizar material de
consulta ou qualquer sistema de comunicação.

Preencha assim:
Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

07) Em cada questão objetiva, há somente uma
resposta correta. Para facilitar, posteriormente, o
preenchimento da Folha de Respostas, você poderá
marcar, no modelo ao lado, a letra da alternativa que
considera correta, antes de transcrevê-la para a
Folha de Respostas.

10) Os dois últimos candidatos de cada sala deverão
entregar suas folhas de resposta e retirar-se do local
simultaneamente.
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GABARITO (Destaque na linha pontilhada)
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LÍNGUA PORTUGUESA
A mulher, o amor e a fidelidade
Ruth de Aquino

Mulheres traem pelo mesmo motivo que homens:
por desejo, por vontade. A diferença é que elas costumam
culpar o marido ou o namorado. “Ele não me dava mais
atenção”, dizem. “Não era mais romântico, não me
elogiava, nem sexo queria.” O livro mais recente da
antropóloga Mirian Goldenberg desfaz o mito de que o
homem trai por sexo e a mulher trai por amor ou desamor.
Se assim fosse, o homem seria sempre culpado:
quando trai e quando é traído. Não é justo com eles.
Homens e mulheres gostam de acreditar que o
marido é safado por natureza, e a mulher casada é santa
por dedicação. Esses rótulos podem parecer
convenientes, mas contaminam as relações amorosas.
Trabalhando há 22 anos com dilemas de casais, Mirian
diz, em seu livro Por que homens e mulheres traem?, que
a maior diferença entre eles e elas não é o
comportamento, mas o discurso. “Em vez de assumirem
o desejo, as mulheres preferem se fazer de vítimas.
Sentimentalizam o caso extraconjugal e botam a culpa no
marido. Os homens assumem ter sido infiéis porque
quiseram. Raramente culpam a própria mulher.” Cada vez
mais, porém, a infidelidade feminina segue os mesmos
padrões da infidelidade masculina. No livro da
antropóloga, “Mônica” é uma mulher dos novos tempos.
“Ela está muito bem em seu casamento e ama o marido.
Mas surge um desejo sexual louco e novo em sua vida e
ela se joga nele. Rompe a calmaria porque decide viver
seu próprio prazer.”
O desejo de se sentir desejada conduz a pequenas
e grandes infidelidades femininas. As mulheres escutaram,
quando crianças, que seu maior objetivo na vida seria
casar e ter filhos. No futuro, elas teriam um único homem
para chamar de seu. E seriam únicas para um homem só.
A idealização da monogamia romântica não mudou muito,
mas a realidade a longo prazo é bem outra.
Mulheres são um pouco Leila Diniz no exercício da
sedução, mas não necessariamente na transgressão. As
obrigações sociais jogam sua libido num lugar invisível e
inatingível. Várias sublimam o prazer ao assumir o papel
de mãe. Isso não significa que abram mão de suas
fantasias. Conheci mulheres absolutamente certinhas,
monogâmicas, que casaram virgens e têm sonhos
delirantemente libertários.
Algumas não se contentam em fantasiar. Catherine
Deneuve, em A bela da tarde, de Buñuel, é uma das
personagens mais enigmáticas do cinema. Bem casada,
rica, belíssima, ela se entrega a desconhecidos após o
almoço como prostituta de luxo. É um exemplo extremo de
desvio. Mas, se a infidelidade feminina fosse apenas um
fetiche, Nélson Rodrigues não teria tocado com tanta
propriedade a alma da classe média brasileira. Novelas
como a atual Passione soariam falsas. Ali, as
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protagonistas traem compulsivamente, das cinquentonas
às ninfetas. Traem por desejo, por sexo, por diversão.
O psicanalista Contardo Calligaris acha que as
mulheres são tão infiéis quanto os homens. Não vê nisso
um problema. “As mulheres só são campeãs na fidelidade
companheira e solidária. Em hospitais ou presídios, os
visitantes são mulheres. Mas, sexualmente, não vejo
diferença. Caso contrário, existiria um problema lógico. Se
os homens heterossexuais são infiéis, quem são suas
amantes – todas solteiras e livres ou também casadas e
namorando outros?” Contardo acha a palavra infidelidade
muito pesada para a traição puramente sexual: “Jamais
deixaria minha mulher se ela me contasse algo parecido.
Mas sou fiel. Acho um saco trair. Ter outra relação dá um
trabalho horroroso”. Nos tribunais do Rio de Janeiro,
recentemente, o juiz Paulo Mello Feijó ignorou o pedido de
indenização por danos morais de um marido traído. Para o
juiz, marido traído é marido relapso. “Homens de meiaidade, já não tão viris, descarregam suas frustrações nas
mulheres, chamando-as de gordas e deixando-lhes toda a
culpa por seu pobre desempenho. E elas buscam o prazer
em outros olhos, outros braços, outros beijos (...) e traem
de coração.”
A ideia de que a mulher só trai por razões sublimes,
“de coração”, não corresponde à realidade. Se ela for
infiel, será por desejo e por vontade própria.
Época, 29/07/2010.
Ruth de Aquino é diretora da sucursal
de ÉPOCA no Rio de Janeiro.

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta.
A tese principal defendida no texto é a de que:
A) homens e mulheres traem por motivos diferentes.
B) as mulheres, assim como os homens, traem por
desejo, por vontade.
C) as mulheres traem por falta de atenção dos maridos
ou namorados.
D) os homens, quando traem, não costumam culpar as
esposas ou namoradas.
E) homens e mulheres traem por carência afetiva.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta.
é:
A)
B)
C)
D)

Mônica, que aparece no terceiro parágrafo do texto,

antropóloga e autora de um livro;
o segundo nome de Mirian Goldenberg;
uma personagem bíblica do antigo testamento;
uma personagem do livro “Por que homens e
mulheres traem”;
E) colunista da revista Época.
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QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.
De acordo com o texto, o prazer proporcionado pela
maternidade:
A) faz com as mulheres abdiquem de suas fantasias.
B) não impede que muitas mulheres tenham sonhos
extraconjugais.
C) é suficiente para extirpar das mulheres o desejo por
outros homens.
D) leva as mulheres a não darem a devida atenção a
seus maridos e, por isto, estes acabam traindo.
E) desperta em muitas mulheres a vontade de trair.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que todas a palavras são
classificadas como substantivos.
A)
B)
C)
D)
E)

farol, tristeza, vento, virtuoso, amor.
caixa, viajar, felicidade, chuva, computador.
viagem, prudência, arrepio, telefone, negligência.
vento, ventilador, negligente, tecnologia, palidez.
tecnológico, desfile, discurso, presidente, ministro.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 04

Ao assumirem o papel de mãe, muitas mulheres
sublimam o prazer.

No texto de Ruth de Aquino, a palavra enigmáticas
significa:

uma:

A)
B)
C)
D)
E)

liberais.
religiosas.
subversivas.
misteriosas.
vulgares.

No período acima, o trecho grafado em negrito é
A) oração subordinada substantiva objetiva direta.
B) oração subordinada adverbial causal, reduzida de
gerúndio.
C) oração subordinada adverbial temporal reduzida de
infinitivo.
D) oração subordinada substantiva subjetiva.
E) oração subordinada adverbial condicional.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.
A)
B)
C)
D)

exceção, prazeroso, hipótese, cerzir, obsecado.
obsessão, obcecado, catalisar, atrás, prazeroso.
catalisar, fuzível, quisera, jeito, ansioso.
controvérsia, explêndido, vertigem, através,
espontâneo.
E) sossobrar, abrasar, cansaço, honradez, consciente.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa em que a crase foi empregada
corretamente.
A) Prometi à ela que voltaria em breve.
B) Todo fim de tarde, Rômulo costumava sair à pé.
C) Os alunos viram a professora à colher flores na beira
do caminho.
D) O diretor viajou ontem à Curitiba.
E) A seleção viajou, no último domingo, à Grécia.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa correta:
Em “Caso contrário, existiria um problema lógico”, as
palavras contrário e lógico têm, respectivamente, a
acentuação gráfica justificada pelas seguintes regras:
A) As paroxítonas terminadas em ditongo devem ser
acentuadas. Todas as proparoxítonas devem ser
acentuadas.
B) Todas paroxítonas devem ser acentuadas. As
proparoxítonas terminadas em ditongo devem ser
acentuadas.
C) Os ditongos abertos tônicos devem ser acentuados.
Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
D) As paroxítonas terminadas em o devem ser
acentuadas. Todas as proparoxítonas devem ser
acentuadas.
E) As proparoxítonas terminadas em ditongo devem ser
acentuadas. As paroxítonas com mais de duas
sílabas devem ser acentuadas.
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta concordância
verbal correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Campinas ficam no estado de São Paulo.
Haverá eleições gerais em 2010.
Saiu de casa, naquele domingo, os filhos, a mãe e a
enteada.
Os Estados Unidos declarou guerra ao Iraque.
Vossa excelência sois um parlamentar diferenciado.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Assinale a alternativa correta.
Um vendedor recebe mensalmente um salário
composto de duas partes: uma parte fixa, no valor de R$
500.00 mais 5% do total de vendas que ele faz durante o
mês. Calcule a venda total do vendedor, sabendo que,
num determinado mês, ele teve um salário de R$
1.680,00.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 23.500,00.
R$ 23.600,00.
R$ 26.500,00.
R$ 26.300,00.
R$ 25.600,00.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa correta.
Numa pequena indústria, o faturamento líquido
relativo a um certo produto é calculado pela fórmula f(x) =
4x – 4.500, onde f(x) representa o faturamento líquido de x
unidades vendidas. Determine a quantidade mínima de
unidades que devem ser vendidas para que haja lucro.
A)
B)
C)
D)
E)

maior que 1125 unidades.
menor que 1125 unidade.
maior que 1000 unidades.
menor que 1000 unidades.
qualquer quantidade de peças vendidas dará lucro.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa correta.
Uma empresa produziu, num certo ano, 8.000
unidades de determinado produto. Projetando um aumento
anual de produção de 50%. Pergunta-se: após quantos
anos, a produção anual da empresa será de 40.500
unidades?

A)
B)
C)
D)
E)
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1
2
3
4
5

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa correta.
A editora Lançamento Certo estuda a possibilidade
de relançar as publicações: O Seminarista, Cem Anos de
Perdão e Senhora. Para isso, efetuou uma pesquisa de
mercado e concluiu que, num grupo de 1000 pessoas
consultadas:
 600 leram Senhora;
 400 leram O Seminarista;
 300 leram Cem Anos de Perdão;
 200 leram Senhora e O Seminarista;
 150 leram Senhora e Cem Anos de Perdão;
 100 leram Cem Anos de Perdão e O Seminarista;
 20 leram as três obras.
Calcule o número de pessoas que leu apenas uma
das três obras.
A)
B)
C)
D)
E)

300 pessoas.
260 pessoas.
660 pessoas.
240 pessoas.
460 pessoas.

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa correta.
A tabela abaixo traz o número de meninos e meninas
matriculados de primeira a oitava série do ensino
fundamental na Escola X. Determine a razão entre o total
de meninos matriculados em relação ao total de meninas
matriculadas nesta escola.

Séries
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Matrículas na
Escola "x"
Município "y" –
1990
Sexo
Meninos
200
150
100
80
70
90
40
70

Meninas
300
150
90
100
80
50
90
40
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A)
B)
C)
D)
E)

4/3
3/4
8/9
9/8
2/1
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C) idade do irmão mais velho= 15 e do irmão mais novo=
15.
D) idade do irmão mais velho= 13 e do irmão mais novo=
17.
E) idade do irmão mais velho= 18 e do irmão mais novo=
12.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.
Calcule a média aritmética simples em relação aos
salários de três funcionários da prefeitura de Toledo,
sendo que, cada um recebe, nessa ordem, R$ 2.500,00,
R$ 1.800,00 e R$ 4.700,00.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 10.000,00.
R$ 3.000,00.
R$ 3.600,00.
R$ 2.500,00.
R$ 1.800,00.

Na compra de um aparelho de DVD, obtive um
desconto de 20% por ter feito o pagamento a vista. Se
paguei R$ 120,00 reais pelo aparelho, qual era seu o
preço original?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 30,00.
R$ 150,00.
R$ 120,00.
R$ 180,00.
R$ 100,00.

QUESTÃO 20
QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.
Carlos tem 70 moedas raras, a tabela abaixo traz o
valor em reais de cada tipo de moedas.
Chinesas
Egípcias

Valor em reais
R$ 10,00
R$ 20,00

Se o valor total das moedas dos dois tipos de moedas é
de R$ 1200,00. Calcule quantas moedas de cada tipo
Carlos tem.
A) 35 Chinesa e 35 Egipcia.
B) 20 Chinesa e 50 Egipcia .
C) 30 Chinesa e 40 Egipcia.
D) 40 Chinesa e 30 Egipcia.
E) 50 Chinesa e 20 Egipcia.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa correta.
A soma da idade do irmão mais velho com a do mais
novo é 30 anos. A idade do irmão mais velho está para a
idade do irmão mais novo, assim como 3 está para 2
Determine a idade de cada um dos irmãos.
A) idade do irmão mais velho= 12 e do irmão mais novo=
18.
B) idade do irmão mais velho= 20 e do irmão mais novo=
10.

Sendo veterinário, o Dr. Magalhães procura sempre
os melhores preços de rações para animais, levando em
consideração o balanço energético. Numa pesquisa de
preços, observou que, na Cooperativa Celeiro Oeste,
encontravam-se as melhores rações com preços mais
acessíveis. Dr. Magalhães verificou que as rações da
marca Bom Gosto, Sabor Indescritível e Happy Pet tinham
preços diferentes por saco de produto, conforme a tabela
abaixo:

Bom Gosto
Sabor
Indescritível
Happy Pet

Ração
para
Cachorro
R$ 40,00
R$ 50,00

Ração
para
Gatos
R$ 50,00
R$ 40,00

Ração
para
Aves
R$ 30,00
R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 40,00

R$ 30,00

Comprando X quilos de Ração para cachorro, Y
quilos de Ração para gatos e Z quilos de Ração para
aves, tanto da marca Bom Gosto quanto da marca Sabor
Indescritível, Dr. Magalhães gastaria a mesma quantia:
R$ 260,00; comprando as mesmas quantidades da marca
Happy Pet, ele economizaria R$ 10,00. Determine X + Y +
Z, que minimize seus gastos.
A)
B)
C)
D)
E)

36.
6.
60.
16.
8.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que apresenta o número de
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal que
compõem a Federação brasileira:
A) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois
Distritos Federais.
B) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois
Distritos Federais.
C) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito
Federal.
D) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito
Federal.
E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito
Federal.
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Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que
indica os percentuais estabelecidos para essas três
instâncias governamentais.
A) 40% na União,
Municípios.
B) 60% na União,
Municípios.
C) 50% na União,
Municípios.
D) 50% na União,
Municípios.
E) 60% na União,
Municípios.

70% nos Estados e 50% nos
50% nos Estados e 60% nos
60% nos Estados e 60% nos
50% nos Estados e 50% nos
70% nos Estados e 60% nos

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa correta.
Que princípios, citados no Artigo 37 da Constituição
Federal, norteiam a administração pública direta e indireta
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios?
A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
B) moralidade, pessoalidade e legalidade.
C) pessoalidade, eficiência e moralidade.
D) publicidade, impessoalidade, coletividade
e
parcialidade.
E) Iegalidade, pessoalidade, eficácia e publicidade.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa que apresenta o autor da letra
e da música do hino do município de Toledo.
A)
B)
C)
D)
E)

Agostinho da Silva.
Inami Custódio Pinto.
Sebastião Lima.
Ricardo Azevedo Cunha.
Pedro Antão de Souza.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa correta.
A Lei Complementar 101/2000, no seu artigo 19, em
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira,
determina que a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração, não pode exceder um percentual
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos

Qual a forma de governo e regime político que existe,
respectivamente, no Brasil atualmente?
A)
B)
C)
D)
E)

Monarquia Parlamentarista.
República Federativa Capitalista.
República Federativa Parlamentarista.
Monarquia Democrática.
República Federativa Presidencialista.

QUESTÃO 26
Que ministro do governo do ex-presidente brasileiro,
Itamar Franco, criou o Real?
A)
B)
C)
D)
E)

Fernando Henrique Cardoso.
Paulo Farias.
Paulo Renato.
Paulo Bresser Pereira.
Celso Furtado.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa correta.
Geograficamente o município de Toledo e região
estão localizados em território paranaense pertencente à
composição geológica do:
A)
B)
C)
D)
E)

Primeiro Planalto.
Segundo Planalto.
Terceiro Planalto.
Conjunto da Serra do Mar.
Conjunto da Faixa Costeira.
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QUESTÃO 28
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Quem foi o primeiro prefeito do município de Toledo?
Egon Pudell
Avelino campagnolo.
Duílio Genari.
Ernesto Dall`Oglio.
Albino Coraza Neto.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa correta.
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C) O sigilo de correspondência e de comunicação é
absoluto. A interceptação de correspondências,
mesmo que estiverem sendo utilizadas como
instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas, é
inconstitucional.
D) A Constituição da República consagra a
inviolabilidade do domicílio no sentido restrito do
local, onde o indivíduo estabelece residência com o
ânimo definitivo. Não está sujeito à proteção
constitucional o consultório profissional de um
cirurgião dentista, que prescinde de mandado judicial
para efeito de ingresso de agentes públicos para
efetuarem uma busca e apreensão requerida por
autoridade policial.
E) A gravação de conversa telefônica clandestina
realizada por meio de fita magnética afronta os
direitos à intimidade e à vida privada do interlocutor
da relação dialógica que não tinha conhecimento.

Inúmeros órgãos Públicos estão instalados no
município de Toledo. Das alternativas abaixo, qual
apresenta somente órgãos públicos federais?
A) PROVOPAR e IAP.
B) UNIOESTE e CODAPAR.
C) IBGE e INSS.
D) SEAB e SANEPAR.
E) CIRETRAN e COPEL.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

A respeito do conceito, da origem, do conteúdo,
estrutura e classificação das normas constitucionais,
assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa correta.
Que festa tradicional de Toledo é reconhecida
nacional e internacionalmente e foi incluída no sambaenredo de uma escola de samba no Carnaval carioca de
1995?
A)
B)
C)
D)
E)

Festa do Leitão à Italiana.
Festa do Milho.
Festa da Ovelha e Costelão à Fogo de Chão.
Festa do Leitão à Paraguaia.
Festa Nacional do Porco no Rolete.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A) A doutrina constitucional atribui às expressões
“direito” e “garantia” o mesmo conteúdo técnicojurídico.
B) Todas as normas constitucionais possuem eficácia
jurídica e social.
C) A resolução das questões envolvendo conflitos de
direitos individuais fundamentais é tarefa do
constituinte originário, em cuja obra há que se
encontrar solução literal e objetiva para a questão.
D) A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 pode ser chamada de Constituição
consuetudinária, fruto dos costumes, valores e
tradições do povo.
E) As normas constitucionais de eficácia contida são
normas autoaplicáveis, mas que possibilitam o
aparecimento de normas abaixo da Constituição que
venham a diminuir sua aplicabilidade em relação às
situações para as quais fora originalmente criada.

QUESTÃO 31
Considerando aspectos referentes à disciplina
constitucional sobre os direitos e garantias fundamentais,
assinale a alternativa CORRETA.
A) O preso não tem o direito de saber os motivos de sua
prisão e a identificação das autoridades ou agentes
que a estão efetuando, para que eventuais
ilegalidades e abusos sejam apontados.
B) A perda de nacionalidade ocorrerá, em qualquer
circunstância, se o brasileiro vier a adquirir outra
nacionalidade.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta.
A Constituição Federal de 1988 elenca alguns cargos
que são privativos de brasileiros natos. Dentre outros, é
privativo de brasileiro nato o cargo de:
A) Deputado Federal.
B) Oficial das Forças Armadas.
C) Ministro de Estado da Fazenda.
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D) Senador da República.
E) Governador de Estado.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa correta.
No que diz respeito à organização do Estado
Brasileiro é CORRETO afirmar que compete aos
Municípios:
A) Legislar sobre assuntos de interesse local e, quando
necessário, regional.
B) Criar, organizar e suprimir distritos, não sendo
necessário observar a legislação Estadual.
C) Promover a proteção histórico-cultural local, sem
necessidade de se submeter à ação fiscalizadora
federal e estadual.
D) Suplementar a legislação federal e estadual no que
couber.
E) Prestar, sem cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde
da população.
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A) A descentralização por delegação, também
denominada por colaboração, ocorre quando o
Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, a
titularidade e a execução de determinado serviço
público ou de utilidade pública.
B) Serviço centralizado é o que o Poder Público presta
por seus próprios órgãos integrantes da
Administração Direta, em seu nome e sob sua
responsabilidade.
C) As pessoas jurídicas integrantes da administração
pública indireta constituem um produto do
mecanismo de desconcentração administrativa.
D) Tanto
na
descentralização
quanto
na
desconcentração, mantém-se relação de hierarquia
entre o Estado e os órgãos e pessoas jurídicas dela
surgida.
E) Na
administração
Indireta,
não
ocorre
desconcentração administrativa.

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 35
O título VII da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 traz as disposições acerca da Ordem
Econômica e Financeira. Sobre estas disposições,
assinale a alternativa CORRETA.
A) É assegurado a todos o livre exercício de atividade
econômica, mediante autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.
B) Ressalvados os casos previstos na Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
C) A Constituição disciplinará, com base no interesse
nacional, os investimentos de capital estrangeiro,
incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa
de lucros.
D) Incube ao Poder Público, na forma da lei, sempre sob
o regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços
públicos.
E) As empresas públicas e as sociedades de economia
mista poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa correta.
A respeito da organização administrativa brasileira é
CORRETO afirmar:

São princípios da Administração Pública,
expressamente previstos na Constituição Federal de 1988,
dentre outros:
A)
B)
C)
D)
E)

Pessoalidade e a legalidade.
Eficiência e a pessoalidade.
Improbidade e a legalidade.
Sigilo e a improbidade.
Impessoalidade e eficiência.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta.
Sobre os agentes públicos é CORRETO afirmar:
A) Servidores públicos são todos aqueles que possuem
vínculo administrativo ou institucional com a
Administração Pública, ocupando empregos públicos
em órgãos, autarquias e fundações públicas.
B) Empregados públicos são todos aqueles que
possuem vínculo contratual com as empresas
públicas e sociedades de economia mista da
Administração Pública indireta. Com efeito, as
referidas entidades da Administração não possuem
cargos públicos como os órgãos, autarquias e
fundações públicas, mas sim empregos públicos.
C) Os servidores públicos e os empregados públicos
gozam dos mesmos direitos previstos na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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D)

E)

Diferentemente dos servidores públicos, os
empregados públicos podem ser contratados
diretamente, sem necessidade de aprovação em
concurso público.
Diferentemente dos empregados públicos, os
servidores públicos não podem ser demitidos, o ato
de demissão neste caso é chamado de exoneração.

QUESTÃO 39
Acerca dos atos administrativos assinale a alternativa
CORRETA:
A)

B)

C)

D)
E)

Atos ordinatórios servem para disciplinar o
funcionamento da Administração e a conduta
funcional de seus agentes.
Atos normativos são aqueles que visam certificar ou
atestar algum fato ou emitir opinião sobre determinado
tema.
Atos negociais são aqueles que contêm um comando
geral e abstrato, com o objetivo de dar fiel
cumprimento à lei.
São exemplos de atos normativos: Alvará; Licença;
Concessão; Permissão; Autorização e Admissão.
Atos punitivos são aqueles que se prestam à
aplicação da norma de Direito Penal ao Administrado.
Um exemplo de ato punitivo é o peculato.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta.
A LEI 8.666/1993, em seu artigo 22, dispõe sobre as
modalidades de licitação. A respeito destas modalidades é
CORRETO afirmar:
A) Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de um técnico,
cientista ou artista, mediante prova de
conhecimentos.
B) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa,a qual
afixará em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem
seu interesse com antecedência mínima de até 48
(quarenta e oito) horas da apresentação das
propostas.
C) Leilão é uma modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens imóveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para
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alienação de bens móveis e imóveis, a quem oferecer
menor lance.
D) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.
E) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados, cadastrados ou não, utilizada
especialmente para obras e serviços de engenharia
que ultrapassem R$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais).

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa correta.
A lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional. Acerca das disposições da referida
lei é CORRETO afirmar:
A) Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito utilizar, em obra ou
serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos,
ou material de qualquer natureza, de propriedade ou
à disposição da administração pública direta, indireta
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o
erário haja concorrido ou concorra com mais de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual.
B) Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá ao Ministério Público, responsável pelo
inquérito, representar ao juiz para a indisponibilidade
dos bens do indiciado.
C) Dos atos de Improbidade Administrativa que
importam enriquecimento ilícito a penalidade será de
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos, pagamento de multa civil de até
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais.
D) Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições.
E) Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública,
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens haveres
das entidades públicas.
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QUESTÃO 42
Assinale a alternativa correta.
São todas causas excludentes de ilicitude:
A) Imputabilidade, Potencial Consciência da Ilicitude e
Exigibilidade de Conduta Diversa;
B) Inimputabilidade, Erro de Proibição Invencível e
Coação Moral Irresistível.
C) Inimputabilidade, Legitima Defesa, Coação Moral
Irresistível e Exercício Regular do Direito.
D) Estado de Necessidade, Legitima Defesa, Exercício
Regular do Direito e Estrito Cumprimento do Dever
Legal.
E) Exercício Regular do Direito, Inimputabilidade,
Legitima Defesa e Coação Moral Irresistível.
QUESTÃO 43
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QUESTÃO 45
A respeito da disciplina de bens, assinale a opção
correta.
A) São fungíveis os bens que se podem fracionar sem
alteração na sua substância, diminuição considerável
de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.
B) Consideram-se benfeitorias os melhoramentos ou
acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção
do proprietário, possuidor ou detentor.
C) Os bens público estão sujeitos a usucapião.
D) São públicos os bens do domínio nacional
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno; todos os outros são particulares, seja qual for
a pessoa a que pertencerem.
E) Os bens de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praças não são considerados
bens públicos.

Assinale a alternativa correta.
Sobre as pessoas naturais é correto afirmar:
A) os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo são absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil.
B) a menoridade cessa aos vinte e um anos completos,
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os
atos da vida civil.
C) os que, mesmo por causa transitória não puderem
exprimir sua vontade, são relativamente incapazes a
certos atos, ou à maneira de os exercer.
D) os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo, são relativamente incapazes a certos atos,
ou à maneira de os exercer.
E) os pródigos são absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa correta.
Com relação às modalidades de obrigação, é correto
afirmar que:
A) Na obrigação de fazer, em caso de urgência, pode o
credor, independentemente de autorização judicial,
executar ou mandar executar o fato, sendo depois
ressarcido.
B) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao
credor, se outra coisa não se estipulou.
C) Na solidariedade ativa, cada um dos credores
solidários perde o direito a exigir do devedor o
cumprimento da prestação por inteiro.
D) Na obrigação de dar coisa incerta, não será indicado
gênero e quantidade.
E) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que,
mediante culpa do devedor, se lhe torne impossível
abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa correta.
Com relação aos atos judiciais, é correto afirmar:
A) Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a
vista obrigatória, dependem de despacho, devendo
ser praticados de ofício pelo juiz e revistos pelo
servidor quando necessários.
B) Recebem a denominação de acórdão as decisões
que resolvem questões incidentais.
C) São despachos todos os demais atos do juiz
praticados no processo, de ofício ou a requerimento
da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra
forma.
D) Recebe a denominação de decisão interlocutória o
julgamento proferido pelos tribunais.
E) Recebe a denominação de sentença, o ato pelo qual
o juiz, no curso do processo, resolve questão
incidente.

QUESTÃO 47
Sobre o imposto Municipal sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana, assinale a alternativa correta:
A) O imposto, de competência da União, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na Constituição Federal, localizado na zona
urbana e rural do Município.
B) A base do cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel.
C) Na determinação da base de cálculo, considera-se
tão somente o valor dos bens móveis mantidos, em
caráter permanente ou temporário, no imóvel, para
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efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento
ou comodidade.
D) Contribuinte do imposto é qualquer cidadão
proprietário de bens móveis.
E) Para os efeitos deste imposto, entende-se como
zona urbana a definida em lei estadual, sem a
necessidade de requisitos mínimo da existência de
melhoramentos.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa correta.
Sobre obrigação tributária, é correto afirmar:
A) A obrigação principal surge com o pagamento.
B) A obrigação tributária é principal ou acessória.
C) A obrigação principal decorre da legislação tributária
e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
D) A obrigação principal, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação acessória
relativamente à penalidade pecuniária.
E) A obrigação tributária é tão somente acessória.

QUESTÃO 49
Sobre a imputabilidade penal, marque a alternativa
CORRETA:
A) Aplica-se a pena em dobro ao agente que, por
doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou
da omissão, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
B) Os menores de 21 (vinte e um) anos são penalmente
inimputáveis, ficando sujeitos às normas
estabelecidas na legislação especial.
C) A emoção ou a paixão excluem a imputabilidade
penal.
D) A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos excluem a
imputabilidade penal.
E) É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força
maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
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QUESTÃO 50
Assinale a alternativa correta.
Sobre os particulares em colaboração com o Poder
Público, é CORRETO afirmar que os mesários eleitorais
integram a categoria dos:
A) Agentes delegados que exercem função pública, em
seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém
sob fiscalização do Poder Público.
B) Empregados públicos estatutários convocados para
prestar, transitoriamente, determinado serviço público
junto aos órgãos eleitorais.
C) Servidores públicos temporários contratados por
tempo determinado para atender à necessidade
temporária de interesse público.
D) Agentes honoríficos e, apesar de não serem
servidores públicos, desempenham uma função
pública.
E) Agentes políticos e prestam atividades típicas de
governo segundo normas constitucionais.

