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MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
 

 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

 
 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem este Concurso Público.  

 
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da provas teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após 

transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de 

prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois 

são parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 03/09/2012, até às 23h59min, no sites 

www.fundatec.org.br e www.cachoeirinha.rs.gov.br. 

7. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala 

a sua substituição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 O lado bom do aborrescente 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
 

Impulsivo, egoísta, inseguro. Inconsequente, irresponsável, instável. Questionador, teimoso, 
arrogante. Não é de hoje que esses adjetivos são usados para descrever os adolescentes. Há décadas, os 
jovens com idades entre 10 e 19 anos são vistos e compreendidos pela ótica dos estereótipos. “Tenho 
vontade de trancar meu filho no quarto e só tirá-lo de lá quando ele for adulto”, dizem alguns pais. “Lá ..... o 
aborrescente”, falam outros. Pesquisas recentes, no entanto, ___ mostrado que essa percepção negativa 
não condiz com a realidade. Os adolescentes podem até ser impulsivos e egoístas, questionadores e 
arrogantes. Mas são muito mais do que isso. “Durante anos, limitamos nosso entendimento dessa etapa ao 
que ouvíamos de psicólogos que tratavam jovens e famílias que buscavam ajuda profissional em momentos 
de crise”, explica o psiquiatra Laurence Steinberg, pesquisador da Temple University, nos Estados Unidos, 
uma das maiores autoridades mundiais quando o assunto é comportamento juvenil. “Agora, revendo dados 
sem nos limitarmos ___ famílias e ___ jovens com problemas, percebemos que essa faixa etária é bem 
mais tranquila e produtiva do que os estereótipos nos faziam imaginar.” 

Números levantados por um estudo conduzido pelos psiquiatras Daniel Offer e Kimberly Schonert-
Reichl, das Universidades de Northwestern, em Chicago (EUA), e British Columbia, em Vancouver 
(Canadá), mostraram que 80% dos adolescentes passam pela fase sem maiores _________. Ou seja, 
apenas um em cada cinco jovens com idades entre 10 e 19 anos apresenta comportamentos que já nos 
condicionamos .... esperar deles. “De maneira geral, esses jovens ___ valores sociais bastante positivos”, 
reforça Stanley Kutcher, psiquiatra e pesquisador canadense conhecido internacionalmente por seus 
estudos do cérebro e do comportamento de adolescentes. “No trato com os pais, a maioria também é 
bastante tranquila.” 

A nova percepção ..... relevância especial para o Brasil. Hoje, ____________ 34,2 milhões de 
brasileiros com idades entre 10 e 19 anos, ou 17,9% da população total, segundo dados do Censo 2010. E 
mais, de acordo com cálculos do Unicef, fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância, o País 
nunca mais passará por outro período com uma fatia tão grande de sua população composta por 
adolescentes. “Trata-se de uma oportunidade única”, afirma o psiquiatra Fabio Barbirato, coordenador do 
Departamento de Psiquiatria Infantil da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro e coautor do livro “A 
Mente de seu Filho” (Ed. Agir, 2009). “Se os pais e educadores conseguirem colocar os estereótipos de 
lado, eles poderão administrar os aspectos negativos da fase com mais eficiência e capitalizar as 
qualidades que esse exército de jovens pode oferecer”, diz. Segundo Barbirato, características conhecidas 
da etapa, como impulsividade, desejo de mudança, curiosidade e até _____________, quando bem 
administradas, podem empurrar famílias, culturas e nações para a frente. 

 (Bruno Astuto - http://www.istoe.com.br/reportagens - adaptação). 
 

 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa cujas palavras 
e/ou expressões preenchem correta e 
respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 15, 
21 e 30. 
 
A) percalssos – há cerca de – intranzigência 
B) percalços – acerca de – intransigência 
C) percalssos – à cerca de – intranzigência 
D) percalços – há cerca de – intransigência 
E) percalssos – acerca de – intranzigência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 – Analise as seguintes afirmações a 
respeito do uso da crase em situações textuais: 
 

I. Caso na linha 06 condiz fosse substituído por se 
relaciona, seriam criadas as condições  para o 
uso da crase.  

II. Na linha 11, considerando o uso da forma verbal 
limitarmos, a primeira lacuna deveria ser 
preenchida por as e a segunda por aos.  

III. Na linha 17, atendendo à regência da forma 
verbal condicionamos, a lacuna pontilhada deve 
ser preenchida por à.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 03 – Analise as assertivas que seguem, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, 
levando em conta as ideias do texto. 
 
(  ) O adolescente é um ser que, independente da 

família e da sociedade, é preconceituoso e 
produto de estereótipos. 

(  ) Segundo o Censo 2010, há, no Brasil, mais 
adolescentes do que houve em toda a sua história; 
entretanto, esse número será superado  em 17,9% 
no próximo ano. 

(  ) As características dos adolescentes consideradas 
negativas podem, se bem administradas, ser 
impulsionadores de famílias e nações.  

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V. 
B) V – F – V. 
C) V – V – F. 
D) V – V – V. 
E) F – F – F. 
 
 
QUESTÃO 04 – Avalie as seguintes afirmações a 
respeito do uso de sinais de pontuação no seguinte 
fragmento do texto: 
Impulsivo, egoísta, inseguro. Inconsequente, 
irresponsável, instável. Questionador, teimoso, 
arrogante. Não é de hoje que esses adjetivos são 
usados para descrever os adolescentes.(l. 01 e 02) 
 

I. Todas as vírgulas do fragmento acima separam 
palavras que pertencem à mesma classe 
gramatical. 

II. Sem considerar o uso de letras maiúsculas e 
minúsculas, o ponto-final da segunda linha 
poderia ser substituído por vírgula. 

III. Na terceira linha, sem considerar o uso de letras 
maiúsculas e minúsculas, o ponto que antecede 
a palavra Não poderia ser substituído por ponto-
e-vírgula. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 – Em relação ao uso e flexão de 
verbos no texto, analise as afirmativas: 
 

I. Na linha 02, a forma verbal Há, sem alteração de 
sentido ou necessidade de ajuste no período, 
poderia ser substituída por Faz.  

II. Levando em conta o contexto de cada uma das 
frases, as lacunas tracejadas das linhas 05 e 17 
devem ser preenchidas por tem.  

III. Na linha 04 e na 21, vem e tem completam 
correta e respectivamente as lacunas 
pontilhadas.  

 
Quais estão INCORRETAS? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 06 – Analise as seguintes afirmações a 
respeito do uso de conjunções, assinalando C, para 
as corretas, e I, para as incorretas. 
 
(  ) Na linha 04, o nexo e introduz uma oração 

coordenada aditiva; já quando introduz uma 
adverbial temporal. 

(  ) Na linha 05, a substituição de no entanto por 
desse modo não provocaria nenhuma alteração na 
estrutura da frase em que se insere. 

(  ) Na linha 27, o uso de Se introduz uma oração 
subordinada adverbial condicional. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) C – C – I. 
B) C – C – C. 
C) C – I – C. 
D) I – C – C. 
E) I – I – I. 
 
 
QUESTÃO 07 – Em relação à ocorrência de 
pronomes no texto, analise as afirmações abaixo: 
 

I. Na linha 04, tanto o pronome –lo quanto ele têm 
o mesmo referente. 

II. Em deles (l. 17), o pronome eles se refere à 
expressão contida na linha anterior. 

III. Na linha 28, o pronome eles se refere aos 
adolescentes. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 08 – Em relação à frase Mas são muito 
mais do que isso (l. 07), afirma-se que: 
 

I. Apresenta uma ideia que se contrapõe à que a 
antecede. 

II. O pronome isso faz referência às adjetivações 
contidas na frase que a antecede. 

III. A supressão da palavra muito não provocaria 
alteração de sentido. 

 
Quais estão INCORRETAS? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 09 – Sobre o uso de acentuação em 
palavras do texto, analise as assertivas que seguem, 
assinalando V, para as verdadeiras, e F, para as 
falsas. 
 
(  ) As palavras irresponsável  e instável (l. 01) são 

acentuadas pela mesma regra; e, se forem 
pluralizadas, mantêm-se acentuadas.  

(  ) egoísta (l. 01) e famílias (l. 11) recebem acento 
gráfico em virtude de regras diferentes. 

(  ) estereótipos (l. 03) e características (l. 29) são, 
ambas, proparoxítonas, por isso são acentuadas. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) F – F – F. 
B) F – V – V. 
C) F – V – F. 
D) V – F – V. 
E) V – V – V. 
 
 
QUESTÃO 10 – Em relação à palavra aborrescente 
(título e linha 05), é correto dizer que: 
 

I. É um neologismo criado pelo autor do texto para 
referir-se a um novo tipo de ser humano, 
diferente de tudo que até então se tem estudado. 

II. É um termo utilizado no texto para se referir aos 
jovens com idade entre 10 e 19 anos, vistos 
assim, por alguns, sob uma perspectiva negativa. 

III. Do ponto de vista da formação das palavras, 
pode-se dizer que é a combinação de dois 
termos: adolescente e burro. 

 
Quais estão INCORRETAS? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 11 - De acordo com o artigo 6º da Lei 
Orgânica Municipal, a autonomia do Município de 
Cachoeirinha se expressa: 
 

I. Pela eleição direta dos Vereadores, que 
compõem o Poder Legislativo Municipal. 

II. Pela eleição direta do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Secretários Municipais que compõem o 
Poder Executivo Municipal. 

III. Pela eleição direta dos Deputados Distritais, que 
compõem a Câmara Distrital. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III.  
 
 
QUESTÃO 12 - De acordo com o artigo 45 da Lei 
Orgânica Municipal, o processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
 

I. Decretos Legislativos. 
II. Emendas à Lei Orgânica. 

III. Leis Complementares. 
IV. Portarias do Executivo. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
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QUESTÃO 13 - Dentre os incisos arrolados no artigo 
72 da Lei Orgânica do Município de Cachoeirinha, 
que estão obrigados a obedecer à administração 
pública direta ou indireta, estão os seguintes: 
 

I. O prazo de validade do concurso público será de 
até três anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

II. É garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical. 

III. A revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos do Poder Legislativo e Poder Executivo 
serão feitas em datas distintas, conforme 
estabelecido em Lei.  

IV. Os cargos do Poder Legislativo, por ser 
independente, poderão ter seus vencimentos 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas II. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 14 - Segundo as disposições do artigo 92 
da Lei Orgânica Municipal, aplica-se aos servidores 
ocupantes de cargos públicos o disposto em 
determinados incisos do artigo 7º da Constituição 
Federal. 
 
Dentre os direitos assegurados aos servidores 
ocupantes de cargos públicos, estão: 
 

I. Duração do trabalho normal não superior a seis 
horas diárias e quarenta semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho. 

II. Décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 

III. Proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da 
lei. 

IV. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 - O artigo 40 da Constituição Federal 
assegura: 
 

I. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, o regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

II. O regime jurídico único e plano de carreira para 
os servidores da administração pública direta, 
das autarquias e das fundações públicas. 

III. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, as escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, onde a participação nos cursos que 
se constituirá em um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os 
entes federados. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III.  
 
 
Para responder às questões 16 a 19, considere a 
Lei Complementar nº 003 de 04.07.2006, e suas 
alterações posteriores, que representa o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Cachoeirinha. 
 
 
QUESTÃO 16 - A vacância do cargo público 
decorrerá de uma das hipóteses previstas no artigo 
33 do referido Regime. 
 
Dentre as hipóteses de vacância apontadas naquele 
diploma legal, estão, EXCETO: 
 
A) Promoção. 
B) Demissão. 
C) Exoneração. 
D) Readaptação. 
E) Substituição. 
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QUESTÃO 17 - O artigo 137 do referido Regime, 
estabelece os casos em que o servidor poderá 
ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo. 
 
Com base nas disposições do referido artigo, 
relacione os prazos listados na coluna 1 com as 
ausências por motivo de falecimento arroladas na 
coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Por um dia. 
2. Por dois dias consecutivos. 
3. Por cinco dias consecutivos. 
 
Coluna 2 
(  ) Falecimento do cônjuge ou companheiro. 
(  ) Falecimento do cunhado ou cunhada. 
(  ) Falecimento do sobrinho ou sobrinha, do tio ou tia. 
(  ) Falecimento dos pais, do padrasto ou madrasta. 
(  ) Falecimento do concunhado ou concunhada. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 3 – 3 – 2 – 1 – 2.   
B) 2 – 3 – 1 – 3 – 1. 
C) 3 – 2 – 1 – 3 – 1.  
D) 2 – 3 – 2 – 2 – 3.    
E) 3 – 2 – 1 – 2 – 2.  
 

 
QUESTÃO 18 - Segundo o artigo 166, dentre os 
casos em que será aplicada ao servidor a pena de 
demissão estão: 
 

I. Inassiduidade habitual por 20 (vinte) dias 
consecutivos, apurada na forma do regimento 
disciplinar. 

II. Impontualidade habitual por 60 (sessenta) dias 
intercalados nos últimos 12 (doze) meses. 

III. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções. 

IV. Indisciplina ou insubordinação grave ou 
reiterada. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 - O artigo 143 do referido regime 
estabelece que, além das ausências ao serviço 
previstas nos artigos 137 a 141, são considerados 
como de efetivo exercício alguns afastamentos pelos 
motivos apontados naquele dispositivo legal. 
  
Dentre os afastamentos considerados como de 
efetivo exercício estão, EXCETO: 
 
A) Participação em programas de treinamento 

regularmente instituídos, conforme dispuser o 
regulamento. 

B) Desempenho de mandato eletivo federal, estadual 
ou municipal, exceto para promoção por 
merecimento. 

C) Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 
D) Exercício de cargo em comissão ou equivalente, 

em órgão ou entidade dos Poderes da União e dos 
Estados, inclusive fora do Município.  

E) Licença para tratamento da própria saúde, 
inclusive por acidente em serviço ou moléstia 
profissional. 

 
 
Para responder à questão nº 20, considere a Lei 
Municipal nº 2.424 de 19.10.2005, e suas 
alterações posteriores, que dispõe sobre a 
Avaliação do Servidor Público do Município de 
Cachoeirinha em estágio probatório. 
 
QUESTÃO 20 - Segundo o artigo 11 da referida Lei, é 
assegurado ao servidor estagiário o direito de: 
 

I. Ser avaliado por comissão instituída para esta 
finalidade, observando-se os princípios 
estabelecidos no Art. 2°, parágrafo único da 
referida Lei. 

II. Tomar conhecimento do Sistema de Avaliação. 
III. Acompanhar todos os atos de instrução do 

processo que tenha por objeto a avaliação de 
seu desempenho. 

IV. Ter vista, durante o processo de avaliação, de 
cada boletim de desempenho de estágio, 
podendo se manifestar sobre os itens avaliados 
pela respectiva chefia, devendo apor sua 
assinatura. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
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INFORMÁTICA 
 
Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está 
configurado para uma pessoa que o utiliza com a 
mão direita (destro) e usa, com maior frequência, 
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades 
de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O 
botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do 
mouse estão devidamente configurados com a 
velocidade de duplo clique; (3) os programas 
utilizados nesta prova foram instalados com todas 
as suas configurações padrão, entretanto, caso 
tenham sido realizadas alterações que impactem a 
resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de 
algumas questões existe(m) letra(s), palavra(s) ou 
texto(s) que foram digitados entre aspas, apenas 
para destacá-los. Neste caso, para resolver as 
questões, desconsidere tais aspas e atente 
somente para a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) 
propriamente ditos; e (5) para resolver as 
questões desta prova considere, apenas, os 
recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios 
das questões, normalmente disponibilizados 
antes das Figuras, os enunciados propriamente 
ditos e os dados e informações disponíveis nas 
Figuras das questões, se houver. 
 
 
A questão 21 baseia-se na Figura 1, que mostra 
alguns componentes de um computador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 - Após observar a Figura 1, que mostra 
alguns componentes de um computador, pode-se 
afirmar que a seta nº: 
 

I. 1 aponta para o monitor de vídeo. 
II. 2 aponta para a CPU do computador. 

III. 3 aponta para um periférico. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
A questão 22 baseia-se na Figura 2, que mostra a 
janela "Meu computador", do Windows XP, na 
qual está sendo exibido o menu apontado pela 
seta nº 1. Nas respostas dessa questão, estão 
sendo exibidas, intencionalmente, apenas parte 
de caixas de diálogo e janelas do Windows XP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Componentes de um computador 

2 

3 

1 

Figura 2 - Janela "Meu computador" 

1 

2 
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QUESTÃO 22 - Na Figura 2, da janela "Meu 
computador", do Windows XP, dando-se um clique, 
com o botão esquerdo do mouse, sobre o item de 
menu apontado pela seta nº 2, pode-se afirmar que 
será exibida a seguinte caixa de diálogo: 
 
A)  

 
 
B)  

 
 
C)  

 

D)  

 
 
 
E)  

 
 
 
 
A questão 23 baseia-se nas Figuras 3(a) e 3(b), do 
Word 2003. A Figura 3(a) mostra a janela principal 
do Word 2003, a partir da qual se podem visualizar 
os seguintes detalhes: (1) a seta nº 2 aponta para 
algumas marcas que passaram a ser exibidas 
após se pressionar a tecla "Tab", do teclado; (2) a 
seta nº 3 aponta para marcas que foram exibidas, 
automaticamente, pelo Word 2003 ao se ter 
pressionado a tecla "Enter" do teclado; (3) as 
setas nº 4 e 6 apontam para, apenas, algumas, 
dentre as várias marcas que passaram a ser 
mostradas após ter sido pressionada a barra de 
espaços, do teclado; e (4) a seta nº 5 aponta uma 
palavra que se encontra selecionada. A Figura 
3(b) mostra, intencionalmente, apenas parte da 
caixa de diálogo "Opções", ativada a partir da 
Figura 3(a), que exibe algumas configurações que 
estão ativas nesse editor de texto. 
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QUESTÃO 23 - Na Figura 3(a), do Word 2003, 
dando-se um clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, pode-
se afirmar que a área de trabalho, desse editor de 
texto, será exibida da seguinte forma: 
 
A)  

 

B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 

Figura 3(b) - Caixa de diálogo "Opções" 

Figura 3(a) - Janela principal do Word 2003 

2 

4 
5 

6 

1 

3 



Prova_E01_01M _V2_28/8/201209:25:38 

Execução: Fundatec   
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

10 

A questão 24 baseia-se na Figura 4, que mostra a 
janela principal do Word 2003, na qual o texto 
apontado pela seta nº 2 encontra-se selecionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 24 - Na Figura 4, do Word 2003, serão 
realizadas, sequencialmente, as seguintes ações: (1) 
será dado um clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1; (2) 
será arrastado e posicionado o cursor do mouse em 
cima da palavra "bilhões", entre as letras "h" e "e", no 
local apontado pela seta nº 3; e (3) será dado um 
clique no botão esquerdo do mouse. Ao se finalizar a 
execução de tais ações, pode-se afirmar que a área 
de trabalho, desse editor de texto, será exibida da 
seguinte forma: 
 
A)  

 
 
 

B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 

Figura 4 - Janela principal do Word 2003 

3 

1 

2 
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A questão 25 baseia-se na Figura 5, que mostra a 
janela principal do Word 2003, na qual o texto 
apontado pela seta nº 2 encontra-se selecionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 25 - Na Figura 5, dando-se um clique, 
com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone 
apontado pela seta nº 1 e, a seguir, dando-se outro 
clique, também com o botão esquerdo do mouse, 
sobre o local apontado pela seta nº 3, pode-se afirmar 
que a área de trabalho, desse editor de texto, será 
exibida da seguinte forma: 
 
A)  

 
 

B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 
 
 
 

Figura 5 - Janela principal do Word 2003 

2 

1 

3 
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As questões 26 e 27 baseiam-se na Figura 6, que 
mostra a janela principal do Excel 2003. Nessa 
Figura, tracejou-se, intencionalmente, a área 
apontada pela seta nº 1, de modo a facilitar a 
resolução dessa questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 26 - Na Figura 6, do Excel 2003, 
selecionando-se o intervalo de células B2:D4, pode-
se afirmar que a área tracejada dessa planilha 
eletrônica, apontada pela seta nº 1, será exibida da 
seguinte forma: 
 
A)  

 
 
B)  

 
 

C)  

 
 
D)  

 
 
 
E)  

 
 
 
QUESTÃO 27 - Para selecionar todas as células da 
planilha do Excel 2003, mostrada na Figura 6, basta: 
 
A) dar um clique, com o botão esquerdo do mouse, 

sobre o local apontado pela seta nº 2. 
B) dar um clique, com o botão esquerdo do mouse, 

sobre o local apontado pela seta nº 3. 
C) dar um duplo clique, com o botão esquerdo do 

mouse, sobre o local apontado pela seta nº 4. 
D) dar um duplo clique, com o botão esquerdo do 

mouse, sobre o local apontado pela seta nº 5. 
E) dar um duplo clique, com o botão esquerdo do 

mouse, sobre o local apontado pela seta nº 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Janela principal do Excel 2003 
 

2 

4 5 6 3 

1 
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A questão 28 é baseada na Figura 7, que mostra a 
janela principal do Internet Explorer 9, na qual 
está sendo exibida uma página eletrônica e, sobre 
esta, visualiza-se o menu apontado pela seta nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 28 - Na Figura 7, do Internet Explorer 9, 
dando-se um clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o item de menu apontado pela seta nº 
 

I. 2, a janela principal, desse navegador, será 
exibida da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 3, a janela principal, desse navegador, será 
exibida da seguinte forma: 

 
 
 

III. 4, a janela principal, desse navegador, será 
exibida da seguinte forma: 

 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Janela principal do Internet Explorer 9 

1 

2 

4 

3 
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A questão 29 baseia-se na Figura 8, que mostra a 
janela principal do WordPad, na qual o texto 
apontado pela seta nº 1 encontra-se selecionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 29 - Na Figura 8, do WordPad, o cursor 
do mouse, no formato de uma pequena seta ("  "), 
encontra-se posicionado no local apontado pela seta 
nº 2. Nesse caso, dando-se um clique, no botão 
esquerdo do mouse, pode-se afirmar que a área de 
trabalho, desse editor de texto, será exibida da 
seguinte forma: 
 
A)  

 
 
B)  

 
 

C)  

 
D)  

 
E)  

 
 
 
A questão 30 baseia-se na Figura 9, que mostra a 
janela principal do Adobe Reader 7.0, na qual está 
sendo exibido um documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Janela principal do Adobe Reader 7.0 

1 

Figura 8 - Janela principal do WordPad 

2 1 
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QUESTÃO 30 - Na Figura 9, do Adobe Reader 7.0, 
dando-se um clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, pode-
se afirmar que o documento que está sendo mostrado 
nessa Figura  
 
A) será copiado para a área de transferência, sendo 

exibido da seguinte forma: 

 
 
B) continuará a ser exibido da seguinte forma: 

 

C) passará a ser exibido da seguinte forma: 

 
 
D) passará a ser exibido da seguinte forma: 
 

 
 
E) será exibido da seguinte forma: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 - O Código Civil cataloga as pessoas 
jurídicas de direito privado. Considerando as 
alternativas abaixo, indique aquela que se refere a 
ente que não possui a natureza de pessoas jurídicas 
de direito privado: 
 
A) Condomínio. 
B) Associação. 
C) Organização religiosa. 
D) Partidos Políticos. 
E) Empresa individual de responsabilidade limitada. 
 
 
QUESTÃO 32 - Em relação à teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, conforme 
prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
 
A) Confunde-se com os casos de responsabilidade 

solidária previstos em lei ou contrato. 
B) Confunde-se com os casos de responsabilidade 

subsidiária previstos em lei ou contrato. 
C) Permite a responsabilidade dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica. 
D) Somente é aplicada nas relações de consumo. 
E) Acarreta a dissolução da pessoa jurídica. 
 
 
QUESTÃO 33 - “Ocorre _______ quando uma 
pessoa, sobre premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente 
desproporcional à prestação  oposta”. 
 
Assinale a figura jurídica que completa a lacuna do 
trecho acima. 
 
A) erro ou ignorância 
B) dolo 
C) estado de perigo 
D) lesão 
E) coação 
 
 
QUESTÃO 34 -  Nos termos do Código Civil, é direito 
do possuidor de boa-fé 
 
A) ter ressarcidas as benfeitorias necessárias, não 

lhe assistindo o direito de retenção pela 
importância destas, nem de levantar as 
voluptuárias. 

B) exercer o direito de retenção pelo valor das 
benfeitorias necessárias e úteis. 

C) exercer o direito de retenção pelo valor das 
pertenças e benfeitorias voluptuárias. 

D) ter ressarcidas todas as benfeitorias realizadas e 
exercer o direito de retenção pelo valor de todas 
estas. 

E) ter ressarcidas apenas as benfeitorias 
necessárias. 

 
 

QUESTÃO 35 - Na responsabilidade civil do 
empregador por atos de seu empregado, é correto 
afirmar que: 
 
A) Esta modalidade não está regulada no Código 

Civil, e sim na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

B) O empregador responde pelos atos de seu 
empregado, desde que exista vínculo formal de 
emprego. 

C) Esta modalidade de responsabilidade é objetiva. 
D) O empregador não tem direito de regresso em 

relação ao empregado. 
E) É caso de responsabilidade objetiva pura, ou seja, 

aquela que não admite causas de exclusão de 
responsabilidade. 

 
 
QUESTÃO 36 - Analise as seguintes afirmações 
sobre recursos no processo civil: 
 

I. É inadmissível o recurso especial interposto 
antes da publicação do acórdão dos embargos 
de declaração, sem posterior ratificação. 

II. Cabem embargos infringentes contra acórdão, 
proferido por maioria, em agravo retido, quando 
se tratar de matéria de mérito. 

III. A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 37 -  Na ação popular, é correto afirmar: 
 
A) A Fazenda Pública possui prazo em quádruplo 

para contestar. 
B) Possui dentre os seus legitimados o Ministério 

Público e os Partidos Políticos. 
C) Em caso de improcedência por falta de provas, a 

coisa julgada é apenas formal. 
D) Não há condenação em honorários sucumbenciais 

para qualquer das partes. 
E) Não comporta reexame necessário. 
 
 
QUESTÃO 38 - Na ação de usucapião de bens 
imóveis 
 
A) o Município deverá ser citado para integrar a lide. 
B) deverá haver a citação de todos os confinantes. 
C) a competência será do domicílio do proprietário do 

imóvel. 
D) poderá ser oferecida reconvenção. 
E) deverá ocorrer audiência de justificação de posse. 
 
 



Prova_E01_01M _V2_28/8/201209:25:38 

Execução: Fundatec   
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

17 

QUESTÃO 39 - Em relação à ação de mandado de 
segurança, é correto afirmar que: 
 
A) Será sempre ajuizada em primeiro grau de 

jurisdição. 
B) Terá a participação do Ministério Público, se 

houver interesse público envolvido na causa. 
C) Dispensa o pagamento de custas processuais. 
D) Somente pode ser ajuizada frente a ato de 

autoridade pública. 
E) A autoridade apontada como coatora tem 

legitimidade para interpor recurso de apelação. 
 
 
QUESTÃO 40 - Assinale a alternativa correta sobre a 
ação civil pública. 
 
A) Pode ser ajuizada pela Defensoria Pública. 
B) Não comporta litisconsórcio ativo. 
C) Quando a União figurar no processo e na cidade 

não houver vara da Justiça Federal, poderá ser 
ajuizada na Justiça Estadual. 

D) A sentença proferida neste processo não faz coisa 
julgada material. 

E) Pode ter por objeto qualquer direito difuso, coletivo 
ou individual homogêneo. 

 
 
QUESTÃO 41 - De acordo com a doutrina de Pedro 
Lenza, na obra Direito Constitucional Esquematizado, 
a Constituição Federal atual pode ser classificada 
como 
 
A) promulgada, escrita, analítica e formal. 
B) promulgada, consuetudinária, analítica e formal. 
C) promulgada, escrita, analítica e material. 
D) outorgada, escrita, analítica e material. 
E) outorgada, escrita, analítica e formal. 
 
 
QUESTÃO 42 - Analise as seguintes afirmações 
sobre os Municípios: 
 

I. Os Municípios são entes federativos, dotados de 
soberania. 

II. Os Municípios regem-se por Lei Orgânica. 
III. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 

órgãos de Contas Municipais. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 - Considerando as regras 
constitucionais sobre os Direitos Políticos, indique a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 

para os maiores de dezoito anos e menores de 
setenta anos. 

B) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos 
aos analfabetos. 

C) A cassação de direitos políticos somente ocorre 
nas hipóteses expressamente indicadas em lei. 

D) Os maiores de dezesseis anos e menores de 
dezoito possuem alistamento e voto facultativos. 

E) A incapacidade civil absoluta é causa de perda ou 
suspensão dos direitos políticos. 

 
 
QUESTÃO 44 - Considerando as regras do Direito 
Administrativo, a administração indireta é composta 
por diversas entidades. Indique, dentre as alternativas 
abaixo, aquela que se refere à entidade que não 
integra a administração indireta. 
 
A) Autarquias. 
B) Territórios. 
C) Fundações públicas. 
D) Sociedades de economia mista. 
E) Empresas públicas. 
 
 
QUESTÃO 45 - Considerando os termos da Lei 
Federal nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública, indique 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) O sucessor daquele que causar lesão ao 

patrimônio ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações desta lei, até o limite do 
valor do dano causado. 

B) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

C) Ocorrendo lesão ao patrimônio por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano. 

D) Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato 
dos assuntos que lhe são afetos. 

E) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá à autoridade administrativa 
responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, para a indisponibilidade dos 
bens do indiciado. 
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QUESTÃO 46 - Considerando os termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I. O contrato de trabalho poderá ser acordado 
tácita ou expressamente, verbalmente ou por 
escrito e por prazo determinado ou 
indeterminado. 

II. Para fins de contratação, o empregador não 
poderá exigir do candidato a emprego 
comprovação de experiência por tempo superior 
a seis meses no mesmo tipo de atividade. 

III. Qualquer que seja o ramo da sociedade 
cooperativa, não existe vínculo empregatício 
entre ela e seus associados, nem entre estes e 
os tomadores de serviços daquela. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 47 - A Convenção nº 87 da Organização 
Internacional do Trabalho tem por objeto: 
 
A) Proteção contra o trabalho escravo. 
B) Liberdade sindical e à proteção do direito de 

sindicalização. 
C) Regras de competência nas relações 

internacionais de trabalho. 
D) Flexibilização das normas trabalhistas. 
E) Proteção contra a despedida injustificada. 
 
 
QUESTÃO 48 - Indique, dentre as alternativas que 
seguem, aquela que não representa motivo de 
suspensão do crédito tributário: 
 
A) Isenção. 
B) Moratória. 
C) Depósito do seu montante integral. 
D) Concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. 
E) Parcelamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 - Nos termos indicados no código do 
consumidor, a prescrição para o consumidor buscar 
indenização por fato ou vício do produto ocorre em 
 
A) dois anos, a contar da ocorrência do dano. 
B) três anos, a contar da verificação do dano e do 

conhecimento de sua autoria. 
C) cinco anos, a contar do conhecimento do dano e 

de sua autoria. 
D) noventa dias, a contar do conhecimento do dano e 

de sua autoria, a partir desta data a pretensão 
indenizatória seguirá os prazos previstos no 
Código Civil. 

E) em dez anos, a contar do conhecimento do dano e 
de sua autoria. 

 
 
QUESTÃO 50 - Considerando o regramento 
constante do Código Penal sobre os crimes contra a 
administração pública, indique, dentre as alternativas 
abaixo, aquela que corresponde à seguinte definição: 
“apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, de que tem posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio”. 
 
A) Crime de apropriação indébita. 
B) Crime de apropriação indébita qualificada. 
C) Crime de concussão. 
D) Crime de prevaricação. 
E) Crime de peculato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


