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VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO QUE SE INSCREVEU

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Para  fazer  sua  prova,  você  está  recebendo  um 
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60.

2. Cada  uma  das  questões  apresenta  um  enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a.

3. Examine  se  a  prova  está  completa,  a  seqüência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas  que  causem dúvidas.  Qualquer  reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse  tempo,  qualquer  reclamação  será 
desconsiderada. 

4. Após decorridos 90 minutos do início  da prova será 
distribuído  o  Cartão-Resposta,  o  qual  será  o  único 
documento  válido  para  a  correção  da  prova.  Ao 
recebê-lo,  verifique  se  o  seu  nome  e  número  de 
inscrição  estão corretos.  Reclame imediatamente  se 
houver discrepância.

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado  ou  manchado.  Exceto  sua  assinatura  e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao  marcar  seu  cartão-resposta,  pois  não  haverá 
substituição  por  erro  do  candidato.  Marque  sua 
resposta  pintando  completamente  o  espaço 
correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A C D E

6. A leitora  de marcas não registrará  as respostas em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas. 

7. Durante  a  prova,  é  proibido  o  intercâmbio  e  o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos.  A tentativa de fraude,  a  indisciplina e o 
desrespeito  às  autoridades  encarregadas  dos 
trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação 
do candidato(a). 

8. Qualquer  forma  de  comunicação  entre  candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das  provas,  portar:  armas;  aparelhos  eletrônicos  de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc.

10. É vedado o  uso de  telefone  celular  ou de  qualquer 
outro  meio  de  comunicação.  O  candidato  que  for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou,  ainda, aquele candidato 
cujo  aparelho  celular  tocar  será  sumariamente 
eliminado do certame.

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para  solicitar  atendimento  da  fiscalização.  Jamais 
pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais  de  3h45min,  poderá  levar  consigo  a  cópia  do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de  sala  juntamente  com  o  Cartão-Resposta, 
devidamente  assinado.  Não  esqueça,  também,  de 
assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 8h e 
término  às  12h. Entretanto,  o  candidato  só  poderá 
ausentar-se da sala,  após decorridas duas horas do 
início da prova.  

15. Na última folha do caderno de questões, há a folha de 
rascunho  para  redação.  Utilize-a  para  escrever  a 
proposta que escolheu. Quando conclui-la, passe para 
a  folha  definitiva,  que  receberá,  após  90  minutos  o 
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além 
de seu número de inscrição – no campo próprio – e 
sua  produção,  pois  qualquer  registro,  como  oração, 
nomes etc, anula a redação.

16. A divulgação  do  gabarito  preliminar  será  dia  24  de 
novembro de 2009, a partir das 16h.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Leia os textos 1 e 2 para responder às questões de 01 a 08.

Texto 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Toma outra xícara, meia xícara só.

- E papai?

- Eu mando vir mais; anda, bebe!

Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela 

goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura, por que o café estava frio... Mas não sei que senti que me 

fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa, e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino.

- Papai! Papai! – exclamava Ezequiel.

- Não, não, eu não sou teu pai.

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 2ª Ed. São Paulo. Scipione: 1999. p.135/136)

Texto 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

No ensino, como em outras coisas, a liberdade deve ser questão de grau. Há liberdades que não podem ser 

toleradas. Uma vez conheci  uma senhora que afirmava não se dever proibir  coisa alguma a uma criança, pois deve 

desenvolver sua natureza de dentro para fora. "E se a sua natureza a levar a engolir alfinetes?" indaguei; lamento dizer 

que a resposta foi puro vitupério. No entanto, toda criança abandonada a si mesma, mais cedo ou mais tarde engolirá 

alfinetes, tomará veneno, cairá de uma janela alta ou doutra forma chegará a mau fim. Um pouquinho mais velhos, os 

meninos, podendo, não se lavam, comem demais, fumam até enjoar, apanham resfriados por molhar os pés, e assim por 

diante—além do fato de se divertirem importunando anciãos, que nem sempre possuem a capacidade de resposta de 

Eliseu*. Quem advoga a liberdade da educação não quer dizer que as crianças devam fazer, o dia todo, o que Ihe der na 

veneta. Deve existir um elemento de disciplina e autoridade; a questão é até que ponto, e como deve ser exercido. 

(RUSSELL, Bertrand. Ensaios Céticos. 2 ed. São Paulo. Nacional: 1957)

1. O Texto 1  é  uma cena criada por Machado de 

Assis, a qual está relacionada a(ao):

a) Violenta rejeição à criança.

b) Cuidado com a alimentação da criança.

c) Reflexo de conflito interior.

d) Ausência de paciência paterna.

e) Excesso de mimo em relação à criança.

2. Sobre  o  Texto  2,  assinale  a  única  afirmativa 

CORRETA.

a) Depreende-se  da  leitura  do  texto  que  o  autor  é 

contrário à liberdade.

b) O autor restringe a liberdade à escola.

c) A liberdade é um valor absoluto.

d) A  liberdade  da  criança  deve,  inicialmente,  ser 

priorizada; à medida, porém, que a criança cresce, 

deve-se-lhe restringir essa liberdade.

e) A liberdade é um valor que admite gradações. 

3. As afirmativas  seguintes,  extraídas  do  texto  2, 

constituem-se  figuras  que  o  autor  utiliza  para 

mostrar os limites à liberdade.

I. “...  toda criança abandonada a si mesma, mais cedo 

ou mais tarde engolirá alfinetes, tomará veneno, cairá 

de  uma janela alta  ou  doutra  forma chegará  a  mau 

fim.”

II. “...  além  do  fato  de  se  divertirem  importunando 

anciãos...”

Assinale  a  opção  que  apresenta, 

respectivamente, esses limites:

a) Integridade física e integridade social.

b) Integridade moral e integridade física.

c) Integridade individual e integridade moral.

d) Integridade física e integridade moral.

e) Integridade social e individual.

4. Em “Cheguei-lhe a xícara...” (linha 4 – texto 1), o 

vocábulo sublinhado pode ser substituído, sem 

alteração do sentido que lhe confere o texto, por:

a) Larguei.

b) Empurrei.

c) Aproximei. 

d) Consegui.

e) Alcancei.
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5. “Vitupério”,  no linha 4 – texto 2,  pode assumir 

diversos valores semânticos, EXCETO:

a) Insulto.

b) Ultraje.

c) Crime.

d) Aviltamento.

e) Ódio.

6. Do confronto entre os textos 1 e 2, assinale (V) 

para a(s) afirmativa(s) VERDADEIRA(S) e (F) para 

a(s) FALSA(S). A seguir, a opção que apresenta a 

sequência CORRETA:

(      ) O Texto 1 é mais  figurativo,  haja vista  a presença 

significativa de elementos concretos.

(      ) Por  tratar  de  um tema abstrato,  o  Texto  2  é  mais 

figurativo.

(      ) Os  elementos  disciplina e  autoridade estão,  de 

alguma forma, presentes nos dois textos.

(      ) No  Texto  2,  o  autor  se  coloca  de  maneira  irônica 

diante  da  afirmativa  da  senhora,  respondendo-lhe 

com um questionamento.  Já  no  Texto  1,  o  pai  se 

coloca de forma objetiva ao afirmar que não é pai da 

criança.

a) V – F – V – F.

b) V – F – F – V.

c) F – F – V – V.

d) V – F – V – V.

e) F – V – V – V.

7. “Deve  existir  um  elemento  de  disciplina  e 

autoridade...” (linha 9 – texto 2). Essa afirmativa 

foi  reescrita  de  algumas  formas.  Quais, 

considerando-se a norma padrão, são aceitas? 

I. Devem haver dois elementos: disciplina e autoridade.

II. Devem existir dois elementos: disciplina e autoridade.

III. Deve existir dois elementos: disciplina e autoridade.

IV. Deve haver dois elementos: disciplina e autoridade.

a) I – II – III.

b) II – III – IV.

c) I – III.

d) II – IV.

e) III – IV.

8. O verbo  chegar,  nos dois fragmentos de texto, 

apresenta  sintaxes  de  regência  diferentes  e 

aceitas pela norma padrão. O mesmo é possível 

com outros verbos. Assinale, a seguir, a opção 

cuja regência verbal não é aceita pela gramática 

normativa.

a) O  funcionário  da  imigração  recusou-se  a  visar  o 

passaporte  da  criança  que  viajava 

desacompanhada.

b) “Fornecemos  a  energia  que  as  pessoas  precisam 

para  viver  melhor.”  (Revista  Carta  Capital,  nov. 

2002.)

c) Seu marido devia  preferir  ir  ao bingo com você a 

passar por isso, querida. (Adaptado Smythe.)

d) Horácio chamou por Deus naquele momento difícil 

e, por isso, chamaram-no covarde.

e) No final de semana passado, à corrida, assistia um 

numeroso público.

9. Anciãos,  no  texto  2,  é  um  exemplo  de 

substantivo que admite mais  de uma forma de 

plural.  Marque  a  alternativa  cujos  substantivos 

se comportam, quanto ao número, como ancião.

a) Cidadão – aldeão.

b) Alazão – ermitão.

c) Tabelião – casarão.

d) Alazão – tabelião.

e) Hortelão – cortesão.
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10. O  texto  seguinte  teve  sua  ordem  estrutural 

alterada.  Por  isso,  leia-o  atentamente  para 

enumerar os parágrafos, de forma a devolver-lhe 

a progressão temática.

(      ) Os  carros  dos  meninos  bloqueavam  a  porta  da 

garagem, impedindo que eu  tirasse o meu.  Tirei  os 

carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, 

coloquei os dois carros novamente na garagem.

(      ) Vamos dar  uma volta  de  carro?,  convidei.  Eu sabia 

que ela não ia, era hora da novela. Não sei que graça 

você  acha  em  passear  de  carro  todas  as  noites, 

também aquele carro custou uma fortuna, tem que ser 

usado, eu é que cada vez me apego menos aos bens 

materiais, minha mulher respondeu.

(      ) Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de 

ficar  isolado  e  como  sempre  não  fiz  nada.  Abri  o 

volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e 

números,  eu  esperava  apenas.  Você  não  pára  de 

trabalhar,  aposto  que os  teus  sócios não  trabalham 

nem a  metade e ganham a mesma coisa,  entrou  a 

minha mulher na sala com o copo na mão, já posso 

mandar servir o jantar?

(      ) A  copeira  servia  à  francesa,  meus  filhos  tinham 

crescido, eu e a minha mulher estávamos gordos. É 

aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com 

prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos 

no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora do 

licor.  Minha mulher nada pediu,  nós tínhamos conta 

bancária conjunta.

(      ) Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, 

relatórios,  estudos,  pesquisas,  propostas,  contratos. 

Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo 

de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os 

olhos das cartas, você está com um ar cansado. Os 

sons  da  casa:  minha filha  no  quarto  dela  treinando 

impostação de voz, a música quadrifônica do quarto 

do  meu  filho.  Você  não  vai  largar  essa  mala?, 

perguntou  minha  mulher,  tira  essa  roupa,  bebe  um 

uisquinho, você precisa aprender a relaxar.

O item que traz a sequência CORRETA é:

a) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.

b) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.

c) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.

d) 4 – 2 – 1 – 3 – 5.

e) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.

11. Ao longo do texto da questão anterior, há uma 

espécie  de  diálogo  entre  o  casal,  que  não 

mantém, em alguns momentos, uniformidade no 

tratamento.  Indique  a(s)  construção  (ões)  que 

mostra(m) essa ausência de uniformidade.

I. “Você  está  com  um  ar  cansado  (...).  Você  não  vai 

largar essa mala?” 

II. “Você não vai largar essa mala? (...) tira essa roupa, 

bebe um uisquinho...”

III. “Você não pára de trabalhar, aposto que os teus sócios 

não trabalham nem a metade...”

IV. “Não sei  que graça você acha em passear de carro 

todas as noites.”

a) I – II.

b) II – III.

c) III.

d) IV – V.

e) I. 

12. Releia o texto da questão 10 – inicialmente dado 

- ao longo do qual, há duas formas verbais cuja 

regência  contraria  a  gramática  normativa. 

Assinale a opção que traz os parágrafos em que 

esses verbos se encontram.

a) IV – V.

b) I – II.

c) II – III.

d) III – IV.

e) I – V.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 13 a 23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sem emburrecer

Não são todos os desenhos animados que desrespeitam a inteligência das crianças.

Já se escreveu muita besteira sobre como os desenhos animados e as séries de televisão fazem mal para as 

crianças. Se isso fosse verdade, toda a geração hoje na faixa dos 30 anos, que cresceu diante de aparelhos de TV, seria 

formada por seres limítrofes.  Claro que um adulto que vê seu filho vestido de Pokémon, invocando os poderes dos 

Pokémons e grudado na televisão assistindo ao horrendo Pokémon pode até ficar preocupado. Mas Pokémon, felizmente, 

não  é  o  único  programa infantil  disponível.  No Cartoon Network,  da  TV por  assinatura,  há  vários  desenhos  novos, 

produzidos pelo próprio canal, cujo principal objetivo é entreter crianças e adolescentes, sem no entanto subestimar a 

inteligência deles. O melhor, e o que faz mais sucesso, chama-se O Laboratório de Dexter. Mas A Vaca e o Frango e As 

Meninas Super-Poderosas também são ótimas surpresas. 

Criado  por  Genndy  Tartakovsky,  um  garotão  de  29  anos  que  vem  sendo  considerado  uma  das  maiores 

promessas da indústria de entretenimento nos Estados Unidos,  O Laboratório de Dexter  tem como principal trunfo a 

caracterização dos personagens centrais, o casal de irmãos Dee Dee e Dexter. Ela gosta de dançar. Ele adora ciências, e 

esconde nos subterrâneos de seu quarto um laboratório cheio de engenhocas avançadas. Mas nenhum dos dois se 

define apenas por esses traços. Eles são como crianças de verdade, e crianças de verdade, como se sabe, não são só 

cândidas e inocentes.  Dexter,  por exemplo: sua irritação com Dee Dee, que não pára de invadir seu espaço, rende 

momentos  engraçadíssimos.  "Não acredito  na  divisão  entre  desenhos  para  crianças  e  desenhos  para  adultos",  diz 

Tartakovsky.  "Eu  prefiro  simplesmente  contar  histórias  divertidas."  Nos  quesitos  técnicos,  O Laboratório  de  Dexter 

também não deixa nada a desejar. Há muita movimentação, cenários variados e todas aquelas caras e trejeitos que só 

um personagem de animação pode ter. Todos os desenhos são feitos e coloridos a mão, da forma tradicional. Não há uso 

de computadores. 

Além de escrever os roteiros e fazer a animação de Dexter, Tartakovsky é produtor da série As Meninas Super-

Poderosas.  Esse é um desenho com leve e bem-humorado pendor feminista. As heroínas são três garotas de nomes 

sugestivos — Florzinha, Lindinha e Docinho —, que não hesitam em cair na pancadaria com os vilões mais absurdos. 

Mas a série mais anárquica e surrealista do Cartoon Network é certamente A Vaca e o Frango. Apenas para se ter uma 

idéia:  os dois personagens-título,  que são bichos de verdade, são irmãos com 7 e 11 anos de idade — e têm pais 

humanos. 

Todos esses desenhos têm em comum o fato de brincar com o universo cultural das crianças dos dias de hoje. 

Há referências constantes,  por  exemplo,  aos seriados  japoneses,  com seus monstrengos,  guerreiros-robôs  e super-

heróis. Em outras palavras, um personagem como Dexter ajuda o espectador mirim a digerir de maneira mais esperta e 

bem-humorada a dieta de assuntos que a internet, a televisão e a publicidade lhe proporciona. Não se trata exatamente 

de fazer sátira de costumes,  como no caso dos Simpsons. Mas aquilo que os professores chamam de "espírito crítico" 

não está ausente desses programas. "Fico louco da vida quando alguém que nunca assistiu a desenhos animados diz 

que eles emburrecem as crianças", afirma Tartakovsky. Ele tem toda a razão.

(Veja, edição 1 645 -19/4/2000)

13. Leia  as  afirmativas  seguintes,  antepondo-lhes 

(C) para as CORRETAS e (E) para as ERRADAS. 

(      )O texto trata de uma questão polêmica: os supostos 

malefícios  que  os  desenhos  animados  causam  às 

crianças.

(      )Diante  do  polêmico  tema,  a  revista   opta  por  não 

assumir  um  posicionamento,  agindo,  assim,  com 

imparcialidade.

(      )A revista assume um posicionamento diante do tema, 

mas implicitamente.

(      )A  revista  utiliza-se  de  dois  argumentos,  os  quais 

sustentam seu posicionamento.

Em seguida assinale a alternativa que apresenta 

a única sequência possível.

a) E – C – E – C.

b) C – E – C – E.

c) E – C – C – E.

d) C – C – E – E.

e) C – E – E – C.
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14. Ferdinand  Saussure,  o  pai  da  Linguística, 

defende um estudo sincrônico da língua, ou seja, 

um estudo que considere a língua no momento 

presente,  pois, para ele,  “a língua constitui um 

sistema  de  valores  puros  que  nada  determina 

fora  do  estado  momentâneo  de  seus  termos” 

(apud  CARVALHO,  2003,  p.  83).  Dessa  forma, 

emburrecer e engraçadíssimos, respectivamente, 

têm como processo de formação:

a) Derivação sufixal e prefixal; derivação sufixal.

b) Derivação  parassintética;  derivação  prefixal  e 

sufixal.

c) Derivação parassintética; derivação sufixal.

d) Derivação regressiva; composição por aglutinação.

e) Composição  por  aglutinação;  derivação 

parassintética.

15. A conjunção funciona como elemento de coesão 

na medida em que conecta elementos num texto, 

estabelecendo, entre esses elementos, relações 

semânticas.  E  uma  mesma  conjunção  pode 

estabelecer  relações  semânticas  diferentes. 

Associe,  então,  as  conjunções  destacadas  à 

semântica expressa por elas.
( A ) Comparação (      ) “...como crianças de verdade...” 

(linha 14)
( B ) Conformidade (      ) “... como se sabe....” (linha 14)

(      ) “...como no  caso  dos 
Simpsons...”  (linha 31)

A única sequência CORRETA é:

a) A – B – B.

b) A – A – B.

c) A – B – A.

d) B – A – B.

e) A – A – A.

16. Muitas  são  as  regras  que  norteiam  o  uso  da 

vírgula;  entre  elas,  está  o  seu  uso  na 

intercalação  de  elementos.  Nesse  caso,  o  não 

uso  das  vírgulas,  muitas  vezes,  interfere  na 

semântica  do  texto.  Sendo  assim,  marque  a 

opção cuja retirada das vírgulas que tenham a 

função de intercalação interfere na semântica do 

fragmento.

a) “Se isso fosse verdade, toda geração hoje na faixa 

etária dos 30 anos, que cresceu diante de aparelhos 

de TV, seria formada por seres limítrofes.”

b) “O melhor, e o que faz mais sucesso, chama-se  O 

Laboratório de Dexter.”

c) “Eles são como crianças de verdade, e crianças de 

verdade,  como  se  sabe,  não  são  só  cândidas  e 

inocentes.”

d) “Há  referências  constantes,  por  exemplo,  aos 

seriados japoneses...”

e) “Não  se  trata  exatamente  de  fazer  sátira  de 

costumes, como no caso dos Simpsons.”

17. Nas construções a seguir, há uma inobservância 

à  gramática  normativa  quanto  à  concordância 

verbal. Indique a alternativa em que ocorre esse 

problema.

a) “Já  se  escreveu  muita  besteira  sobre  como  os 

desenhos animados e as séries de televisão fazem 

mal para as crianças.”

b) “No  Cartoon  Network,  da  TV  por  assinatura,  há 

vários  desenhos  novos,  produzidos  pelo  próprio 

canal,  cujo  principal  objetivo é entreter  crianças  e 

adolescentes...”

c) “Mas  nenhum  deles  se  define  apenas  por  esses 

traços.”

d) “Em outras palavras, um personagem como Dexter 

ajuda o espectador mirim a digerir de maneira mais 

esperta e bem-humorada a dieta de assuntos que a 

internet, a televisão e a publicidade lhe proporciona.”

e) “Mas aquilo que os professores chamam de ‘espírito 

crítico’ não está ausente desses programas.”

18. Sobre  as  formas  referenciais  próprio (linha  7), 

seu (linha  15)  e  que (linha  31),  fazem-se  as 

seguintes afirmações:

I. Próprio retoma TV por assinatura.

II. Seu tem como referente Dee Dee.

III. Que substitui assuntos.

Está CORRETO o que se afirma:

a) Apenas em I.

b) Apenas em II.

c) Apenas em III.

d) Apenas em I e II.

e) Apenas em II e III.

19. Seguindo-se,  respectivamente,  o  exemplo  dos 

nomes sublinhados em “Apenas para se ter uma 

idéia:  os  dois  personagens-título...”  e  “...aos 

seriados  japoneses,  com  seus  monstrengos, 

guerreiros-robôs e super-heróis.”,  pluralizam-se 

também pelas mesmas regras:

a) Manga-rosa; cola-tudo.

b) Bumba-meu-boi; peixe-boi.

c) Padre-nosso; furta-cor.

d) Cavalo-vapor; gentil-homem;

e) Aço-liga; guarda-mor.
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20. “Há  muita  movimentação,  cenários  variados  e 

todas  aquelas  caras  e  trejeitos  que  só  um 

personagem  de  animação  pode  ter.  Todos  os 

desenhos são feitos e coloridos a mão, da forma 

tradicional. Não há uso de computadores.” Esse 

fragmento, em consonância com o texto em que 

se  insere  e  considerando-se  a  gramática 

normativa,  também  poderia  ser  reescrito  da 

mesma forma que em:

a) Como há muita movimentação, cenários variados e 

todas  aquelas  caras  e  trejeitos  que  só  um 

personagem  de  animação  pode  ter;  todos  os 

desenhos  são  feitos  e  coloridos  a  mão,  da  forma 

tradicional; não há uso de computadores.

b) Há muita movimentação, cenários variados e todas 

aquelas caras e trejeitos que só uma personagem 

de  animação  pode  ter.  Além  disso,  todos  os 

desenhos  são  feitos  e  coloridos  a  mão,  da  forma 

tradicional; não há, pois, uso de computadores.

c) ...à  medida  que  há  muita  movimentação,  cenários 

variados e todas aquelas caras e trejeitos que só 

uma personagem de animação pode ter, pois todos 

os desenhos são feitos a mão, da forma tradicional, 

não havendo uso de computadores.

d) Por isso há muita movimentação, cenários variados 

e  todas  aquelas  caras  e  trejeitos  que  só  um 

personagem  de  animação  pode  ter;  todos  os 

desenhos  são  feitos  e  coloridos  a  mão,  da  forma 

tradicional; não há uso de computadores.

e) ...porque há muita movimentação, cenários variados 

e  todas  aquelas  caras  e  trejeitos  que  só  um 

personagem  de  animação  pode  ter.  Além  disso, 

todos os desenhos são feitos e coloridos a mão, pois 

não se pode usar computadores.

21. Em “Já se escreveu muita besteira...”, a próclise 

é  justificável  pela  gramática  normativa.  Das 

alternativas  seguintes,  apenas  uma  não 

apresenta  colocação  justificável  pela  norma 

padrão. Marque-a.

a) “Quem  explicar-me-á  a  razão  dessa  diferença?” 

(Machado de Assis).

b) “Como te perseguem!” (Idem).

c) “Ninguém,  desde que  entrou,  em lhe  chegando  o 

turno, se conseguirá evadir à saída.” (Rocha Lima).

d) “Eu tenho lhe falado.” (Evanildo Bechara).

e) “Bons ventos o levem! (Idem).

22. Em  “desrespeito”,  presente  na  manchete  do 

texto  “Sem emburrecer”,  o  prefixo  indica  ação 

contrária,  oposição.  Essa mesma semântica  se 

faz presente no prefixo da palavra:

a) Desaforo.

b) Incivil.

c) Imundo.

d) Desafio.

e) Amoral.

23. Sobre  a  conjunção  mas,  presente  nestes 

fragmentos,  é  correto  afirmar  -  “Mas 

Pokémon ...” (1), “Mas A vaca e o frango ...” (2), 

“Mas nenhum dos dois ...”(3), “Mas a série mais 

anárquica ...”(4), “Mas aquilo que ...”(5):

a) Apenas em 5 não assume valor adversativo.

b) Em 1, 2 e 3, assume valor aditivo.

c) Em item algum, há valor de oposição.

d) Em todos os trechos, ela assume valor adversativo.

e) Em 1, 2 e 4, há valor aditivo; em 3 e 5, o valor é de 

oposição.

24. “Prosódia  é  a  parte  da  fonética  que  trata  da 

correta acentuação e entonação dos fonemas. A 

preocupação  maior  da  prosódia  é  o 

conhecimento da sílaba predominante, chamada 

tônica.”  (BECHARA,  2004).  Assim,  associe, 

sabendo que eventuais  acentos gráficos foram 

propositalmente retirados:
( 1 ) Oxítona (      ) Cateter

( 2 ) Paroxítona (      ) Improbo

( 3 ) Proparoxítona (      ) Hejira

(      ) Azimute

(      ) Decano

(      ) Nobel

A sequência CORRETA é:

a) 1 – 3 – 3 - 2 – 2 – 1.

b) 1 – 2 – 3 – 3 – 3 – 1.

c) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1.

d) 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 1.

e) 2 – 2 – 3 – 2 – 2 – 1.
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25. “O pai havia partido sem deixar nenhum recado 

ao  filho,  o  que  deixou  sua  mãe  extremamente 

preocupada.” Sobre esse fragmento, assinale (V) 

para as afirmativas  VERDADEIRAS e (F) para as 

FALSAS.

(      ) Há uma ambigüidade causada pela expressão  sua 

mãe.

(      ) Entre as orações do trecho, há uma relação de causa 

e conseqüência.

(      ) As  formas  verbais  havia  partido e  deixou 

expressam ações que se deram concomitantemente.

(      ) A  forma  verbal  havia  partido está  no  Pretérito 

Perfeito  Composto  e  equivale  à  forma partira,  sem 

qualquer prejuízo de significado.

A sequência CORRETA é:

a) V – V – F – F.

b) F – V – F – V.

c) F – F – V – V.

d) V – F – F – V.

e) V – F – V – F.

26. NEGÓCIO DA LÍNGUA PORTUGUESA

De 26 a 29 de setembro, Fortaleza será sede de 

um encontro entre nações da vários continentes 

e um idioma em comum.

A manchete é capa da revista Brasil – Portugal 

no Ceará. 

Sobre  essa  relação  capital  estrangeiro  e 

investimentos  no  nosso  estado,  é  correto 

afirmar, EXCETO:

a) Atualmente, o Ceará se destaca pelo potencial em 

investimentos nos setores de turismo e de geração 

de  energia  renovável,  atraindo,  nos  últimos  cinco 

anos,  R$  295  milhões  com  240  empresas  nos 

setores imobiliário, turístico e residencial.

b) Um  ponto  positivo  nas  negociações  estrangeiras 

com o  nosso  mercado  é  a  desburocratização dos 

poderes públicos e a presença de linhas marítimas 

diretas entre Portugal e o Brasil.

c) O Aquiraz Reviera é um investimento de US$ 350 

milhões, fruto da parceria entre o Consórcio Luso – 

Brasileiro Aquiraz Empreendimentos Turísticos AS, 

Ceará  Investiment  Fund  e  Grupo  Hoteleiro  Dom 

Pedro.

d) Durante três dias, de 29 de junho a 1º de julho, o 

centro  de  convenções  do  Hotel  Praia  Centro 

transformou-se numa grande área  de debate para 

investidores, fornecedores, prestadores de serviços, 

instituições governamentais,  agências ambientais e 

representantes de ONGs. Acontecia a quarta edição 

do  Power  Future  –  Exposição  Internacional  e 

Seminários das Energias Alternativas e Renováveis.

e) O projeto que ambientou o Centro de Convenções 

durante a realização do encontro de Negócio focou a 

temática  “o  mar  não  separa,  ao  contrário,  une” 

idealizado pelo arquiteto Luiz Deusdará.

27. O Conselho Nacional de Imigração publicou, em 

fevereiro  deste  ano,  a  Resolução Normativa  nº 

84, dispondo sobre regras e critérios para:

a) Aumento  de  produtividade  através  de  capital 

estrangeiro no Brasil.

b) Assimilação de tecnologia importada no Ceará.

c) Captação  de  recurso  para  setores  específicos  do 

turismo.

d) Geração de emprego e renda no sertão do Ceará.

e) Autorização  para  fins  de  obtenção  de  Visto 

Permanente  para  Investidores  Estrangeiros  – 

pessoa física.

28. Foram anunciados, no último dia 9 de novembro, 

os  nomes  dos  vencedores  da  6ª  Edição  do 

Prêmio  Fiec  por  Desempenho  Ambiental.  Dez 

empresas  concorreram  com  quinze  projetos 

divididos em quatro categorias. Numera a coluna 

B  pela  coluna  A  identificando  as  empresas 

vencedoras.  Quando  não  houver 

correspondência, assinale ( 0 ).

COLUNA A COLUNA B

( 1 ) Reúso da água (     ) GERDAU

( 2 ) Produção mais Limpa (     ) COELCE

( 3 ) Educação Ambiental (     ) M. DIAS BRANCO

( 4 ) Integração com a Sociedade (     ) CAGECE

(     ) AMBEV

(     ) CERÂMICA 

TORRES

(     ) GRENDENE

A única sequência CORRETA é:

a) 4 – 0 – 3 – 0 – 1 – 2 – 0.

b) 3 – 1 – 2 – 0 – 0 – 0 – 4.

c) 2 – 3 – 0 – 0 – 1 – 4 – 0.

d) 2 – 0 – 3 – 1 – 0 – 0 – 4.

e) 0 – 0 – 3 – 4 – 1 – 0 – 2.
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29. Há  sete  anos,  um fortalezense,  proprietário  da 

empresa  Gran  Eollic,  resolveu  elaborar  um 

projeto que pretende:

a) Comprovar a eficiência de materiais importados do 

Japão  na  fabricação  de  hélices  para  aviões  de 

pequeno porte.

b) Viabilizar  a  produção  de  geradores  galvanizados 

para projetos de parques eólicos aqui no Ceará.

c) Desenvolver  uma forma de energia  com níveis  de 

poluentes aceitáveis de contaminação do solo.

d) Comprovar a viabilidade econômica e ambiental da 

instalação e manutenção dos postes eólicos no lugar 

dos postes convencionais de energia elétrica.

e) Garantir  a  fabricação  de  lâmpadas  que 

proporcionem  iluminação  duas  vezes  superior  às 

demais utilizadas atualmente.

30. Sobre o APAGÃO do último dia 10 de novembro, 

quais das afirmações abaixo NÃO foi justificativa 

dada pelo ministro de Minas e Energia?

a) “Deus queira que um apagão não volte a acontecer.”

b) “O sistema é fraco, poderia levar até dois dias para a 

energia ser restaurada.”

c) “As linhas foram desligadas para que não houvesse 

um acidente maior.”

d) “Descargas  elétrica,  ventos  e  chuvas  fortes  na 

região de Itaberá causaram curto-circuitos...”

e) “O apagão foi um acidente, o sistema é bom.”

31. Brasil  é  vulnerável  a  ataque  de  hackers  no 

sistema  elétrico,  diz  especialista. 

(estadão.com.br)

A  manchete  acima  traduz  a  opinião  de  James 

Lewis, um dos maiores especialistas americanos 

em  sistemas  de  computadores.  O  que  são 

Hackers?

a) São  indivíduos  capazes  de  identificar 

vulnerabilidades em sistemas computacionais.

b) Serial Killers que danificam sistemas informatizados.

c) Profissionais  que  se  divertem  com  games 

informatizados.

d) São  indivíduos  que  exploram  as  informações 

contidas  nos  sites  pessoais  desenvolvendo  assim 

programas de auto-ajuda.

e) Formam  uma  categoria  de  profissionais  que 

alimentam os  sistemas com informações  advindas 

somente dos satélites sobre climatização.

32. Desde 2006 que se arrasta uma crise aérea no 

céu  em terra  brasileira  (aeroportos)  resultando 

em tragédias,  mortes,  panes,  tumultos,  motins, 

demissões...  uma  série  de  atos,  ações  e 

omissões que indignam o povo brasileiro. Dentre 

as soluções em estudo pelo governo está:

a) O  aumento  dos  juros,  causando  o  achatamento 

salarial,  e  o  da  renda  mensal  dos  brasileiro, 

ocasionando a diminuição da busca por viagens e 

turismo.

b) A diminuição de vôos domésticos determinada pela 

ANAC.

c) O  desenvolvimento  de  programas  que  resulte  no 

corte de custos da aviação.

d) A  diminuição  da  participação  das  companhias 

aéreas brasileiras na rotas internacionais.

e) Pelo  novo  texto  de  Lei  Complementar  97,  a 

Aeronáutica  não  terá  mais  entre  suas  atividades 

subsidiárias  “orientar,  coordenar  e  controlar  a 

aviação civil”.

33. ANEEL  descobriu  distorção  no  cálculo  das 

tarifas  em  2007.  TCU  calculou... (Diário  do 

Nordeste  Fortaleza,  Ceará  –  terça-feira,  10  de 

novembro de 2009).
A afirmativa que completa CORRETAMENTE a 
manchete do jornal é:

a) A relevância das questões que envolvem o atraso na 

restituição do imposto de renda.

b) Que o sexto lote de restituição do imposto de renda 

injetará no mercado cearense R$ 33,9 milhões.

c) Que as perdas para os consumidores por conta da 

falha  na  metodologia  de  cálculo  do  reajuste  das 

tarifas  de  energia  elétrica  passam  de  R$  600 

milhões, só no primeiro semestre deste ano.

d) A  distorção  na  forma  de  distribuição  de  energia 

elétrica  nas  capitais  dos  estados  da  Região 

Nordeste.

e) O  beneficiamento  no  cálculo  tarifário  de  energia 

elétrica  para  o  consumidor,  com uma redução  na 

conta de energia a partir  do mês de dezembro de 

2009.

34. De acordo com o Impostômetro da Associação 

Comercial de São Paulo – ACSP, a arrecadação 

dos  impostos  no  Brasil  segue  em  ritmo  mais 

rápido do que no ano passado, nós brasileiros já 

pagamos desde o primeiro dia do ano mais de:

a) R$ 300,9 bilhões em impostos.

b) R$ 500 bilhões em impostos.

c) R$ 2,7 bilhões em impostos.

d) R$ 5,19 bilhões em impostos.

e) R$ 900 bilhões em impostos.
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35. O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, 

em recente visita  ao  Ceará,  cumpriu a agenda, 

comparecendo em Caucaia para:

a) Assinar  o  termo  de  adesão  que  qualificará 

profissionalmente mais de 1000 jovens do município.

b) Inaugurar  o  programa  ProJovem  Trabalhador  – 

Juventude Cidaddã.

c) Receber  a  Gran  Cruz  da  Ordem  ao  Mérito  de 

Caucaia.

d) O lançamento da 2ª Feira de Empregos de Caucaia.

e) Inaugurar  a  Oficina  de  Animador  de  Eventos, 

investimento municipal para o turismo local.

36. O  Brasão  Municipal  de  Caucaia  tem  como 

elementos:

a) Escudo  –  Modelo  Francês  –  Modelo  Português  – 

Fusão Clássica.

b) Prata – Vermelho – Ouro – Verde.

c) Heráldica – Formato – Cores – Data Histórica.

d) Elementos Geográficos – Monumento do Cruzeiro – 

Pena Indígena – Data Histórica.

e) Sol – Carnaúba – Mar – Jangada.

37. Leia.

“Todos  os  dias,  crianças  e  jovens  do  mundo 

todo sofrem com um tipo de violência que vem 

marcada  na  forma  de  brincadeira.  Estudos 

recentes revelam que esse comportamento pode 

acarretar  sérias  conseqüências  ao 

desenvolvimento psíquico, gerando desde queda 

na auto-estima até, em casos mais extremos, o 

suicídio e outras tragédias.” (Diogo Dreyer)

O texto refere-se a:

a) Fobia Social.

b) TDAH.

c) Depressão.

d) Bullying.

e) TDAH combinado.

38. Somos nós que fazemos a vida

como der ou puder ou quiser... 

O que é? O que é? 

(Gonzaguinha)

Nós, seres humanos, devemos elevar o nível de 

consciência  para  atuar  na  sociedade  de  modo 

mais  lúcido,  equilibrado  e  responsável.  Na 

convivência  societária,  observamos 

comportamentos  diversos  que,  em  muitas 

situações,  comprometem  as  relações  sociais. 

Numere a coluna B pala coluna A identificando 

pessoas e comportamentos.

Coluna A Coluna B

( 1 ) Autônomas. (     ) São inconsequentes nos seus 

atos.

( 2 ) Autoprotetoras. (     ) Submetem-se com facilidades 

as normas.

( 3 ) Impulsivas. (     ) Retraem-se para não sofrer 

sanções.

( 4 ) Acomodadas. (     ) São argumentativas, justificam 

suas escolhas.

(     ) Agem pelo senso comum.

(     ) Comumente são omissas.

(     ) Baseiam-se em princípios, são 

corajosas.

A sequência CORRETA é:

a) 2 – 2 – 4 – 1 – 2 – 4 – 3.

b) 3 – 3 – 2 – 2 – 4 – 1 – 2.

c) 1 – 3 – 4 – 4 – 2 – 2 – 1.

d) 3 – 4 – 2 – 1 – 3 – 4 – 1.

e) 2 – 2 – 4 – 1 – 3 – 4 – 1.

39. Mesmo com a redução no número de conflitos 

nos últimos anos, a África ainda está longe de 

ser  pacificada.  Sobre  esses  conflitos,  é 

CORRETO afirmar que:

a) Em  março  desse  ano,  o  Tribunal  Penal 

Internacional,  em  Haia,  condenou  à  prisão  o 

presidente do Sudão, Omar Al-Bashir, por crimes de 

guerra.

b) Conflitos  decorrentes  de  eleições  presidenciais  e 

parlamentares de 2007 ainda permanecem no ano 

de 2008, na Nigéria, bem como ações de sabotagem 

às atividades econômicas praticadas no delta do rio 

Níger.

c) No  ano  de  2008,  foram  realizadas  eleições 

presidenciais na Costa do Marfim, que concederam 

vitória a Laurent Gbogbo.

d) Mesmo  com  a  presença  da  força  aeronaval 

internacional instalada pela ONU, em janeiro desse 

ano,  os  piratas  na  costa da Somália  conseguiram 

extorquir milhões de dólares de navios que passam 

pelo golfo do Áden.

e) Na  Somália,  o  último  governo  empossado,  em 

fevereiro  de  2008,  é  formado  por  mulçumanos 

moderados, apoiados pelos EUA e União Africana, 

que mantém no país uma força de 4,3 mil homens, 

com o intuito de controlar rebeliões.
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40. Berço de civilizações milenares, o Oriente Médio 

é  a  região  do  mundo  que  concentra  o  maior 

número  de  conflitos  por  quilômetro  quadrado. 

Sobre  esse  tema,  analise  as  seguintes 

afirmativas:

I. Grupos  islâmicos  como  Hamas,  de  origem  xiita, 

sediado no Líbano, e Hezbollah, de origem palestina 

sediado  na  Faixa  de  Gaza,  contribuem  de  forma 

decisiva para intensificar os conflitos com Israel.

II. No  Líbano,  as  eleições  parlamentares,  em  junho 

desse ano, foram vencidas pela coligação governista 

(chamada  de  14  de  março),  integrada  pelo 

movimento Sumita Futuro,  de Saad Hariri,  filho do 

ex-primeiro  Ministro  assassinado  Rafik  Hariri,  e 

apoiadas pelas potências ocidentais.

III. Atualmente,  Israel  tenta  isolar  as  populações 

palestina da Cisjordânia,  por meio de um muro de 

concreto,  restringindo  apenas  a  circulação  de 

pessoas.

Marque a única opção CORRETA:

a) A afirmativa I é verdadeira.

b) A afirmativa II é verdadeira.

c) As afirmativas I e II são verdadeiras.

d) As afirmativas II e III ão verdadeiras.

e) As afirmativas I e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Nos termos da Constituição Federal de 1.988, o 

controle de constitucionalidade no Brasil: 

a) Restringe-se  apenas  aos  casos  de 

inconstitucionalidade por ação.

b) Somente  permite  o  controle  concentrado  de 

constitucionalidade das normas.

c) Tem como único órgão competente para processar e 

julgar as ações o Supremo Tribunal Federal-STF. 

d) Prevê o controle  difuso de constitucionalidade das 

normas por via de exceção.

e) Tem como único legitimado para a propositura das 

ações o Procurador-Geral da República.

42. O  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  - 

CNMP, instituído pela emenda constitucional nº. 

45,  é  composto  por  14  (quatorze)  membros  e 

presidido  pelo  Procurador-Geral  da  República. 

Acerca  da  competência  constitucionalmente 

atribuída ao CNMP, julgue os itens abaixo.

I. Zelar  pela  autonomia  funcional  e  administrativa  do 

Ministério  Público,  podendo  expedir  atos 

regulamentares,  no âmbito de sua competência ou 

recomendar providências.
II. Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 

ou  mediante  provocação,  a  legalidade  dos  atos 

administrativos  praticados  por  membros  ou  órgãos 

do  Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados, 

podendo  desconstituí-los,  revê-los  ou  fixar  prazo 

para que se adotem as providências necessárias ao 

exato  cumprimento  da  lei,  sem  prejuízo  da 

competência dos Tribunais de Contas.
III. Receber  e  conhecer  das  reclamações  contra 

membros ou órgãos do Ministério Público da União 

ou  dos  Estados,  inclusive  contra  seus  serviços 

auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional  da  instituição,  podendo  avocar 

processos  disciplinares  em  curso,  determinar  a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 

subsídios ou proventos  proporcionais  ao tempo de 

serviço  e  aplicar  outras  sanções  administrativas, 

assegurada ampla defesa.
IV. Rever,  de  ofício  ou  mediante  provocação,  os 

processos  disciplinares  de  membros  do  Ministério 

Público da União ou dos Estados julgados há menos 

de um ano.
V. Elaborar  relatório  anual,  propondo  as  providências 

que julgar necessárias sobre a situação do Ministério 

Público no País e as atividades do Conselho, o qual 

deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

Marque a opção CORRETA:

a) I – II – III.

b) II – III – IV.

c) I – V.

d) V.

e) I – II – III – IV – V.
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43. Julgue  as  afirmações  abaixo  tendo  como 

parâmetro  os  efeitos  da  ação  regressiva  do 

Estado  contra  o  agente  público,  causador  de 

dano ao particular, no exercício de suas funções.

I  -  Em falecendo o agente público,  os efeitos da ação 

regressiva  serão  transmitidos  aos  seus  herdeiros, 

nos limites das forças da herança.

II - A ação regressiva pode ser movida, mesmo após a 

saída do servidor do serviço público.

III – Prescreve em 05 (cinco) anos a ação por meio da 

qual  o  Estado  busca  ressarcimento  de  prejuízo 

causado  aos  cofres  públicos  por  agente  público 

considerado culpado.

Assinale a opção CORRETA:

a) I – II.

b) I – III.

c) II – III.

d) I – II – III.

e) I. 

44. O estudo da Administração Pública, em sentido 

subjetivo, abrange: 

a) A atividade administrativa.

b) O poder de polícia administrativa.

c) As  entidades  e  órgãos  que  exercem  as  funções 

administrativas.

d) O serviço público. 

e) A intervenção do Estado nas atividades privadas.

45. Acerca  da  desapropriação,  podemos  AFIRMAR 

que:

a) Só pode ser  promovida judicialmente por  pessoas 

jurídicas de direito público.

b) É sempre um processo judicial.

c) É  sempre  precedida  de  indenização  justa  e  em 

dinheiro.

d) Dispensa a indenização quando se tratar de áreas 

utilizadas para cultivo de plantas psicotrópicas.

e) Pode ser promovida pelo advogado representeante 

do proprietário.

46. Conforme  as  regras  constitucionais  acerca  do 

controle externo, a apreciação feita pelo Tribunal 

de Contas da União - TCU acerca da legalidade 

dos atos de admissão de pessoal  para fins de 

registro, marque a ÚNICA afirmativa CORRETA:

a) A competência do TCU restringe-se aos órgãos da 

Administração Direta. 

b) A competência  do TCU restringe-se ao  âmbito  do 

Poder Executivo. 

c) A competência do TCU excetua as nomeações para 

cargos do Poder Judiciário. 

d) A  competência  do  TCU  excetua  a  nomeação  de 

cargos de livre nomeação e demissão definidos em 

lei como em comissão. 

e) A competência do TCU excetua a nomeação para 

cargos do Poder Legislativo.

47. Segundo  as  disposições  da  Lei  4.320/64,  a 

liquidação de despesa consiste:

a) Na verificação do direito adquirido pelo credor.

b) No pagamento ou quitação da despesa.

c) Na inscrição em restos a pagar.

d) Na comprovação da prestação do serviço.

e) Na comprovação da entrega do material.

48. Pertencem a determinado exercício financeiro as 

despesas que forem nele:

a) Fixadas.

b) Liquidadas.

c) Empenhadas.

d) Pagas.

e) Liquidadas e pagas.

49. Com relação à posse de coisa indivisa, marque a 

AFIRMAÇÃO verdadeira:

a) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, 

cada um dos compossuidores poderá exercer atos 

possessórios sobre todo o objeto comum.

b) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, 

cada  um  dos  compossuidores  só  poderá  exercer 

atos de posse sobre a sua parte ideal no bem.

c) Os atos possessórios sobre a coisa indivisa somente 

têm eficácia quando praticado em conjunto por todos 

os compossuidores.

d) Os  atos  possessórios  praticados  por  um  dos 

compossuidores  inviabilizam  a  prática  de  atos  de 

posse dos demais compossuidores.

e) As coisas indivisas não são passíveis da prática de 

atos possessórios enquanto não dividida a coisa.

50. Analise a situação hipotética abaixo e marque a 
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assertiva CORRETA.

Se uma ação que tenha como objeto a discussão 

de direito real sobre imóvel for ajuizada no foro 

da situação do bem e o promovido for  pessoa 

plenamente  capaz  domiciliada  na  Capital  de 

outro  Estado  da  Federação,  o  Juiz  poderá 

realizar a citação:

a) Pelo correio ou por carta precatória.

b) Pelo correio ou por carta de ordem.

c) Somente por carta precatória.

d) Somente por carta rogatória.

e) Somente por carta de ordem.

51. Ao dispor em seu art. 5º, inciso XXXVII, que “não 

haverá  juízo  ou  tribunal  de  exceção”,  a 

Constiuição Federal consagra o princípio:

a) Da especialização.

b) Da improrrogabilidade da jurisdição.

c) Da indeclinabilidade da jurisdição.

d) Do juiz natural.

e) Da indelegabiliade da jurisdição.

52. Quanto à execução, o Código de Processo Civil 

preceitua que:

a) O  falecimento  de  uma  das  partes  suspende  à 

execução.

b) Na execução de alimentos,  o  devedor  será citado 

para pagar ou para oferecer bens a penhora.

c) Os  imóveis  antecedem  os  móveis,  na  ordem  da 

penhora.

d) Pode ser  recorrida através de apelação a decisão 

que rejeita a exceção de pré-executividade.

e) O  processo  de  execução  não  se  suspende  em 

hipótese alguma.

53. Analise a situação hipotética abaixo e marque a 

afirmativa CORRETA.

O  autor  de  um  furto  de  coisa  alheia  móvel 

fungível,  após  alguns  dias  da  prática  do  ato, 

arrepende-se  do  que  fez  e,  envergonhado, 

adquire no comércio coisa semelhante e restitui 

à vítima.

Nesta hipótese:

a) Caso condenado, o autor deverá sofrer a imposição 

da  pena  mínima  cominada  para  o  crime,  sem 

qualquer hipótese de diminuição.

b) A  pena  por  ventura  imposta  ao  autor  deverá  ser 

reduzida de um a dois terços, ante o arrependimento 

posterior. 

c) Em havendo o perdão do autor pela vítima, aquele 

não será processado. 

d) A  ação  penal  depende,  para  ser  iniciada,  de 

representação da vítima. 

e) A conduta do autor, posterior à prática do delito, não 

será considerada para a fixação da pena.

54. Assinale  a  afirmativa  INCORRETA acerca  da 

PROVA no processo penal brasileiro.

a) O sistema da prova tarifada não é adotado no Brasil.

b) Os crimes  que deixam vestígios  serão  objetos  de 

exame de corpo de delito que só poderá ser direto.

c) O sistema da livre convicção não estabelece valor 

entre as provas.

d) A confissão não se presume.

e) A confissão não é prova absoluta.

55. Analise a situação hipotética abaixo.

- Dois assaltantes foram presos em flagrante delito 

por terem subtraído da vítima sua bolsa, contendo 

dinheiro e objetos pessoais. No decorrer do inquérito 

policial, descobriu-se que um dos co-autores é irmão 

da vítima. 

Nestas circunstâncias é correto afirmar que:

a) Somente  poderá  ser  iniciada  ação  penal  em face 

dos agentes se houver representação por parte da 

vítima.

b) O  crime  de  furto  é  de  ação  penal  pública 

incondicionada, em qualquer hipótese.

c) A vítima deverá oferecer representação em face de 

seu irmão no prazo decadencial de 06 (seis) meses, 

se quiser vê-lo processado.

d) O  co-autor  do  furto,  que  não  é  irmão  da  vítima, 

somente será processado se esta representar.

e) A circunstância pessoal de parentesco entre um dos 

co-autores e a vítima se comunica ao outro co-autor.

56. O tributo,  cuja  alíquota  pode ser  alterada  pelo 

Poder  Executivo,  atendidas  as  condições  e  os 

limites estabelecidos em lei, é o imposto sobre:

a) Venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos.

b) Propriedade Territorial Rural.

c) Grandes fortunas.

d) Operações de crédito, câmbio e seguro relativas a 

títulos ou valores mobiliários.

e) Renda e proventos de qualquer natureza.
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57. Acerca  da  definição  de  Contribuinte,  podemos 

afirma que:

a) É  a  pessoa  obrigada  ao  pagamento  do  tributo  e 

quem deve pagá-lo em face de previsão em lei. 

b) É  a  pessoa  obrigada  ao  pagamento  do  tributo 

quando tenha relação pessoal com a situação que 

constitua o seu fato gerador. 

c) É  a  pessoa  obrigada  ao  pagamento  do  tributo  e 

quem efetivamente o paga. 

d) É a pessoa obrigada ao pagamento do tributo e que 

o paga na condição de responsável tributário. 

e) É  a  pessoa  obrigada  ao  pagamento  do  tributo  e 

quem, mesmo sendo terceiro desvinculado do fato 

gerador, tem tal condição atribuída por lei.

58. Dos itens abaixo, assinale aquele que contenha 

forma ilegal de terceirização de mão-de-obra. 

a) É ilegal a terceirização sob a forma de prestação de 

serviço em atividade-fim da empresa tomadora, em 

que  a  prestadora  de  serviço  atua  com pessoal  e 

equipamento próprio  e fora do estabelecimento da 

tomadora.

b) É ilegal a terceirização sob a forma de prestação de 

serviço  em  atividade-meio  da  empresa  tomadora, 

em  que  a  prestadora  atua  com  pessoal  e 

equipamento próprio  e fora do estabelecimento da 

tomadora.

c) É ilegal a terceirização sob a forma de locação de 

mão-de-obra  em  atividade-meio  da  empresa 

terceirizante,  onde  os  empregados  terceirizados 

laboram no estabelecimento da locatária da mão-de-

obra, com o equipamento desta.

d) É ilegal a terceirização sob a forma de locação de 

mão-de-obra  em  atividade-meio  da  empresa 

terceirizante,  onde  os  empregados  terceirizados 

laboram no estabelecimento da locatária da mão-de-

obra, com equipamento da empresa prestadora.

e) É ilegal a terceirização sob a forma de locação de 

mão-de-obra  em  atividade-fim  da  empresa 

terceirizante, onde  os  empregados  terceirizados 

laboram no estabelecimento da locatária da mão-de-

obra, com o equipamento desta.

59. O Juiz do Trabalho poderá decidir com apoio em 

usos e costumes ou no Direito comparado nos 

casos em que há falta de norma específica legal 

ou contratual.  Em tais casos, deverá, o Juiz do 

Trabalho, observar que:

a) O  interesse  público  sempre  prevalecerá  sobre  o 

interesse de classe ou particular.

b) O interesse público não prevalece sobre o interesse 

sindical.

c) O interesse de classe e particular prevalece sobre o 

interesse público.

d) O  interesse  do  empregado  prevalece  sobre  o 

interesse público.

e) O interesse particular será equiparado ao interesse 

de classe, prevalecendo sobre o interesse público.

60. Julgue os itens abaixo,  relativos à rescisão do 

contrato de trabalho. 

I. Em  regra,  tem-se  por  prequestionada  a  matéria 

quando,  na  decisão  recorrida,  haja  sido  adotada, 

explicitamente, tese a respeito.

II. Tem-se por prequestionada a matéria, mesmo que o 

Tribunal  sobre  ela  não  tenha  se  pronunciado 

explicitamente,  desde  que  tenham  sido  opostos 

embargos de declaração.

III. O prequestionamento só é exigível em recurso como 

o  de  revista  e  os  embargos  para  a  Seção  de 

Dissídios Individuais  -SDI, do Tribunal Superior do 

Trabalho.

IV. Deve-se  exigir  o  prequestionamento  quando  a 

violação  à disposição  literal  de lei  for  explícita  na 

própria decisão impugnada pelo recurso de revista..

Está CORRETO o que consta APENAS nas 

afirmativas:

a) I – II – III.

b) II – III.

c) III – IV.

d) I – II.

e) II – III – IV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA – PROCURADOR  – 22/11/2009



16

PRODUÇÃO TEXTUAL

Escolha uma das propostas seguintes para sua produção textual.

PROPOSTA 1

Bertrand Russell, no texto II da prova de Língua Portuguesa, afirma: “No ensino, como em outras coisas, a liberdade 

deve ser questão de grau.” Sobre esse tema, construa um Artigo de opinião.

PROPOSTA 2

Meu tio não é bandido

(Ricardo Azevedo)

O meu tio não é bandido

O meu tio não é mocinho 

O meu tio não é herói

Não é índio nem cowboy

Na luta com todo mundo

Não dá tiro nem pancada

Às vezes, de medo voa

Ele é só uma pessoa.

Afinal,  quem é seu tio? Imagine-se o eu-lírico desse poema e escreva uma carta a alguém a quem você 

precise dizer quem é realmente seu tio – apoie-se, principalmente, em características psicológicas. 

PROPOSTA 3

“A transposição do Rio São Francisco ainda não produziu uma gota, mas criou 8.400 postos de trabalho na véspera 

da  campanha de  2010.”  (Época,  19/out/2009.)  Essa  é  a  manchete  de  uma reportagem motivada  pela  visita  do 

Presidente Lula ao local onde se começa a por em prática a construção do canal que levará água aos lugares mais 

secos de Pernambuco.  Através de um “Artigo de opinião”, manifeste-se acerca dessa transposição de águas 

do São Francisco.  Para isso,  avalie  não só aspectos favoráveis e contrários, mas também o contexto,  o 

cenário em que está inserida tal transposição.
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