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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram 
no verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões ob-

jetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 8 de Raciocínio Lógico, 7 de 

Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1 

(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 

e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG e disponibilizados nos endereços eletrôni-

cos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, até 3 (três) dias 

úteis após a aplicação das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 
 

  

http://www.matozinhos.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 
TEXTO 1 
 
Leia atentamente o texto, para responder as questões de 01 a 08. 
 

O grande paradoxo das redes sociais virtuais 

 

Por Vinicius Pereira Colares em 12/02/2016 na edição 889 

 

1º.§ Existe uma contradição inerente ao uso de mídias digitais. Essa afirmação 

comprova-se, principalmente, quando a ligamos ao smartphones. Ninguém usa-

ria o celular por tanto tempo se não acreditasse de verdade nos benefícios dele. 

Poupar tempo, ser mais produtivo e ter acesso à informação em qualquer lugar 

são alguns dos aspectos positivos citados, geralmente. 

 

2º. § Ao mesmo tempo, é cada vez mais comum ouvir relatos, quando estes são 

sinceros, de donos de smartphones que se sentem frustrados com o tempo em-

preendido nas redes sociais ou em outros aplicativos inúteis. Na tentativa de 
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controlar sua rotina (e imagem), o indivíduo, em sua contemporaneidade, é cada 

vez mais vulnerável. 

 

3º. § Desde 2007, com o lançamento do primeiro aparelho celular com um siste-

ma operacional próprio totalmente touch-screen (o primeiro iPhone da Apple), os 

hábitos mudaram. E mudam-se os hábitos, sabe-se, mudam-se as pessoas. 

 

4º. § A psicóloga e socióloga do MIT (Massachusetts Institute of Technology), 

Sherry Turkle, analisou a possibilidade de um novo tipo de comunicação estar 

surgindo com as novas tecnologias. 

 

5º. § As amizades nesse cenário, por exemplo, mudaram. Hoje “a arte da amiza-

de”, diz Turkle, virou a arte de saber dividir a atenção de alguém constantemente 

– com o smartphone, por exemplo. Quem nunca passou por uma situação pare-

cida, de encontrar-se falando consigo mesmo, que atire a primeira pedra. 

 

6º. § É a possibilidade de repensar um ato que faz com que, normalmente, um 

indivíduo não repita um erro. Para alcançar esse tipo de reflexão, porém, é preci-

so estar sozinho. Não é uma regra, mas é sozinho que o sujeito consegue pon-

derar sua existência individual e, respectivamente, perceber a independência 

daqueles que o cercam. As relações através das redes sociais impossibilitam, de 

certa forma, que tudo isso aconteça. 

 

7º. § O termo fight over text – que significa mais ou menos “briga por mensagem 

de texto” – é extremamente ilustrativo para pensar esse aspecto. Um exemplo 

usado por Turkle: Adam teve uma discussão séria com sua namorada. Ou me-

lhor, teve uma fight over text. Em uma situação onde ele seria tomado por um 

surto de pânico, Adam resolve mandar – e esse é o exemplo que a autora dá – 

uma foto de seu próprio pé (risos?) para a namorada. Isso alivia a situação e 

tudo acaba bem. 

 

8º. § Essa possibilidade de esconder vulnerabilidades explica, de certa forma, o 

crescimento de aplicativos como o Snapchat (e suas mensagens “fantasmas”) e 

o Instagram. Nessas redes sociais, o Adam de Turkle é sempre o Adam que quer 

ser. Não é por um acaso que o Facetime, aplicativo da Apple onde os envolvidos 

conversam por vídeo, não deu tão certo quanto o esperado. 

http://www.amazon.com/gp/product/1594205558?ie=UTF8&tag=thneyoreofbo-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1594205558
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9º. § As mídias digitais e as redes sociais estão movimentando uma quantidade 

cada vez maior de pesquisas em torno de suas problemáticas. Termos como 

Fomo (Fear Of Missing Out – algo equivalente a “medo de perder algo”) estão 

tentando explicar o que está por trás do desenvolvimento de aplicativos e dispo-

sitivos. 

 

10º. § Em Stanford, por exemplo, foi criado o Persuasive Technology Lab (Labo-

ratório de Tecnologia da Persuasão). São estudados nesse centro, por exemplo, 

os mecanismos que causam essa espécie de “dependência” por parte do usuário 

das redes sociais. Os resultados desses estudos acabam gerando mais aplicati-

vos de persistent routine (rotina persistente, quase um pleonasmo ) ou behavioral 

loop (comportamento repetitivo), que integram-se à nossa rotina e, na maioria 

dos casos, não são produtivos – e sim, distrativos. 

 

11º. § O Instagram talvez venha a ser o melhor exemplo, definido como um pro-

duto habit-forming (ou criador de hábito). É comum conhecer pessoas que, ao 

acordar, assumem abrir o aplicativo antes mesmo de sair da cama. Isso se torna, 

em curto e médio prazo, o equivalente a despertar toda manhã e puxar a alavan-

ca de uma máquina de apostas em um cassino. 

 

12º. § Essa incapacidade de controlar os próprios hábitos implica geralmente na 

falta de capacidade de controlar as próprias emoções. E são esses indivíduos 

que tentam, com o uso das redes sociais, apropriar-se de uma imagem idealiza-

da e controlar (ou contrariar) os atos do próximo. 

 

13º. § Existem maneiras de tentar mudar isso. Deixar o smartphone longe da 

mesa enquanto faz uma refeição ou sair de casa sem o celular no bolso, por 

exemplo. Mas a melhor e mais valiosa dica é de Sherry Turkle: leia (ou releia) 

Walden, de Henry David Thoreau. 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/o-grande-paradoxo-das-redes-sociais-

virtuais/ [adaptado] 

 

 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/o-grande-paradoxo-das-redes-sociais-virtuais/
http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/o-grande-paradoxo-das-redes-sociais-virtuais/


 6 

QUESTÃO 01  

 

Analise as afirmativas a seguir: 

 

I. As redes sociais causam tanto benefícios quanto malefícios. 

II. As pessoas que utilizam as redes sociais estão expostas socialmente. 

III. As redes virtuais configuram-se como uma ferramenta de construção de 

identidade pessoal. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

O texto anterior caracteriza-se: 

 

(A) como um texto jornalístico, o que o torna acessível a qualquer leitor. 

(B) como uma prescrição, por convencer os leitores sobre a dependência das 

redes sociais. 

(C) pela informalidade, característica típica dos textos da internet. 

(D) por ser uma narrativa em que o autor apresenta uma pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

QUESTÃO 03  

 

Considere o trecho a seguir.  

 

As amizades nesse cenário, por exemplo, mudaram. Hoje “a arte da amizade”, 

diz Turkle, virou a arte de saber dividir a atenção de alguém constantemente – 

com o smartphone, por exemplo. 

 

Substituindo o termo grifado por “afirma”, tem-se um(a)  

 

(A) adequação vocabular, porque conferiria maior clareza ao texto. 

(B) alteração sintática, pois a transitividade dos verbos é distinta. 

(C) esclarecimento do ponto de vista de Turkle, uma vez que “quem diz, diz 

algo”. 

(D) problema de sentido, já que o verbo afirmar não expressa o que disse 

Turkle. 

 

 

 

QUESTÃO 04  

 
As aspas sinalizam ironia em: 

 

(A) Hoje “a arte da amizade”, diz Turkle, virou a arte de saber dividir a atenção 

de alguém constantemente – com o smartphone, por exemplo. 

(B) O termo fight over text – que significa mais ou menos “briga por mensagem 

de texto” – é extremamente ilustrativo para pensar esse aspecto. 

(C) São estudados nesse centro, por exemplo, os mecanismos que causam 

essa espécie de “dependência” por parte do usuário das redes sociais. 

(D) Termos como Fomo (Fear Of Missing Out – algo equivalente a “medo de 

perder algo”) estão tentando explicar o que está por trás do desenvolvimento 

de aplicativos e dispositivos. 
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QUESTÃO 05  

 

Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. No primeiro parágrafo do texto, o autor posiciona-se favoravelmente ao 

uso dos smartphones.  

II. No 2º parágrafo, o autor posiciona-se desfavoravelmente ao uso dos 

smartphones. 

III. A sugestão dada pelo autor, no 13º parágrafo, é avessa ao uso dos 

smartphones. 

 

São CORRETAS as afirmativas:  

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III.  

 

 

 

 

QUESTÃO 06  

 

A frase “que se sentem frustrados com o tempo empreendido nas redes sociais 

ou em outros aplicativos inúteis”, do ponto de vista sintático, tem valor: 

 

(A) Explicativo. 

(B) Imperativo. 

(C) Injuntivo. 

(D) Restritivo. 
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QUESTÃO 07  

 

Os resultados desses estudos acabam gerando mais aplicativos de persis-

tent routine (rotina persistente, quase um pleonasmo) ou behavioral loop 

(comportamento repetitivo), que integram-se à nossa rotina e, na maioria dos 

casos, não são produtivos – e sim, distrativos. 

 

O uso do travessão no trecho anterior tem como objetivo: 

 

(A) Indicar a fala do autor. 

(B) Realçar o sintagma. 

(C) Separar a frase intercalada. 

(D) Substituir o uso dos parênteses. 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

Na frase “Essa incapacidade de controlar os próprios hábitos implica geralmente 

na falta de capacidade de controlar as próprias emoções.”, o verbo implica pode-

ria ser substituído, sem alteração de sentido, por: 

 

(A) causa. 

(B) envolve. 

(C) provoca. 

(D) requer. 
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Leia o texto 2 para responder as questões de 09 a 12. 

 

TEXTO 2 

 

 
Fonte: http://www.ivancabral.com/ 

 

QUESTÃO 09  

 

Dos recursos linguísticos presentes nos quadrinhos, o que contribui de modo 

DECISIVO para o efeito de humor é: 

 

(A) A fala do personagem.  

(B) O segmento “é outra coisa”.  

(C) O texto não verbal. 

(D) O título “Rede Social”. 

 

 

 

 

http://www.ivancabral.com/
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QUESTÃO 10  

 

O efeito de humor da charge é construído a partir dos(as) 

 

(A) conhecimentos prévios dos leitores sobre fatos sociais. 

(B) conhecimentos sobre o uso das redes sociais. 

(C) expressões dos personagens. 

(D) representações preconceituosas sobre determinada classe social. 

 

 

QUESTÃO 11  

 

O advérbio “Aqui” tem referência: 

 

(A) anafórica. 

(B) catafórica. 

(C) dêitica. 

(D) elíptica. 

 

 

QUESTÃO 12  

 

O sujeito gramatical do enunciado “Rede social aqui em casa é outra coisa” é: 

 

(A) composto. 

(B) elíptico. 

(C) indeterminado. 

(D) simples. 
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QUESTÃO 13  

 

Analise os dados do gráfico a seguir: 

 
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-

redes-sociais-567026.html  

 

Com relação ao gráfico, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) O Brasil é líder global em relação ao tempo gasto em cada visita às redes 

sociais 

(B) O número de minutos gastos por visita às redes sociais varia entre 15 e 21.  

(C) O percentual de tempo gasto nas visitas às redes sociais varia entre os paí-

ses do continente americano.  

(D) Os argentinos gastam menos tempo visitando redes socais que os brasilei-

ros. 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
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QUESTÃO 14  

 

A Folha de S. Paulo recebe várias críticas por erros cometidos em relação ao uso 

da norma padrão da Língua Portuguesa. 

 

Servidor que manter greve ficará sem reajuste, diz governo. Folha de S. Paulo, 

25 de agosto de 2012. 

 

As críticas recebidas em relação à manchete acima referem-se a um erro de: 

 

(A) Concordância verbal. 

(B) Conjugação verbal. 

(C) Ortografia. 

(D) Regência verbal. 

 

 

QUESTÃO 15  

 

Também será o último dia para conferir a peça "Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz, O 

Musical". Com direção de João Fonseca, o texto resgata a tragetória do cantor, 

que é interpretado por Emílio Dantas.  

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1564934-prepare-se-domingo-e-

a-ultima-chance-de-ver-cazuza-e-terca-insana-em-sp.shtml 

 

No texto acima, há um erro de: 

 

(A) Sintaxe. 

(B) Regência. 

(C) Ortografia. 

(D) Concordância. 

 

 
 

  

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1564934-prepare-se-domingo-e-a-ultima-chance-de-ver-cazuza-e-terca-insana-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1564934-prepare-se-domingo-e-a-ultima-chance-de-ver-cazuza-e-terca-insana-em-sp.shtml
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16  

 

A radioatividade é um fenômeno que ocorre em núcleos de átomos instáveis que 

emitem partículas e radiações para se tornarem estáveis. A medida de tempo na 

qual a metade da quantidade do material radioativo se desintegra é denominada 

meia-vida e seu valor é sempre constante para um mesmo elemento químico 

radioativo. A expressão 𝑁 (𝑡)  =  𝑁0(0,5)
𝑡

𝑃  relaciona a quantidade inicial de 

material radioativo (𝑁0), a meia-vida desse material (𝑃) e o tempo (𝑡) decorrido 

na desintegração. No ano de 1986, um reator nuclear situado na cidade de Cher-

nobyl (norte da Ucrânia) liberou grande quantidade de material radioativo na at-

mosfera contaminando pessoas, animais e o meio-ambiente de extensa área da 

região. Supondo que o isótopo 𝑆𝑟38
90

 tenha sido o único elemento de contamina-

ção no acidente desse acidente nuclear, sabendo que sua meia-vida é de 28 

anos e que o local estará seguro quando a quantidade de 𝑆𝑟38
90

 se reduzir por 

desintegração a 
1

16
 da quantidade inicialmente presente, então, de acordo com 

essas informações, é CORRETO afirmar que a cidade de Chernobyl poderá ser 

novamente habitada no ano de: 

 

(A) 2014 

(B) 2098 

(C) 2266 

(D) 2986 
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QUESTÃO 17  

 

Dois terremotos 𝑅1 𝑒 𝑅2 , na escala Richter, são relacionados pela expressão 

𝑅1 − 𝑅2 = log
𝑀1

𝑀2
 onde 𝑀1 𝑒 𝑀2 representam a quantidade de energia liberada 

pelos terremotos sob a forma de ondas que se propagam na crosta terrestre. Se 

foram registrados os terremotos 𝑅1  = 8 𝑒 𝑅2 = 6 então, é CORRETO afirmar 

que a razão  
𝑀1

𝑀2
  é igual a:  

 

(A) 
4

3
 

(B) 
3

4
 

(C) 100 

(D) 1024 

 

 

 

 

QUESTÃO 18  

 

Se os pontos A (0,0) e B (2,1) pertencem ao gráfico de uma função quadrática f 

cujo mínimo é definido no ponto de abscissa x = 
− 1

4
 , então é CORRETO afirmar 

que o  valor de  f (1) é igual a: 

 

(A) 0,1 

(B) 0,2 

(C) 0,3 

(D) 0,5 
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QUESTÃO 19  

 

As ações de uma determinada empresa subiram 20% ao mês durante dois me-

ses consecutivos e registram queda de 20% ao mês nos dois meses seguintes.  

Nessas condições, em relação à variação sofrida por essas ações nesses quatro 

meses, é CORRETO afirmar que as ações dessa empresa 

 

(A) desvalorizaram 7,84%. 

(B) não sofreram variação. 

(C) valorizaram 4,84%. 

(D) valorizaram 8,48%. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20  

 

No primeiro semestre de todo ano, uma determinada montadora mantém sua 

produção em progressão aritmética crescente. No mês de janeiro do ano passa-

do, a produção foi de 1.800 carros e, em fevereiro do mesmo ano, a produção 

registrou 30.000 unidades. Nessas condições, é CORRETO afirmar a quantidade 

de unidades produzidas nessa montadora no mês de maio foi de: 

 

(A) 78.000 

(B) 66.000 

(C) 54.000 

(D) 42.000 
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QUESTÃO 21  

 

Na sequência numérica (x,y,6,4), os três primeiros termos estão em Progressão 

Aritmética e os três últimos termos estão em Progressão Geométrica. Nessas 

condições, É CORRETO afirmar que o valor de (x – y) é igual a:  

 

(A) 3 

(B) 6 

(C) 9 

(D) 8 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22  

 

Se o termo (𝑥, 𝑦, 𝑧) é a solução do sistema linear {

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 7
2𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 = 4
3𝑥 + 4𝑦 − 𝑧 =  −1

 

então, é CORRETO afirmar que o valor de (𝑥 + 𝑦 + 𝑧) é igual a: 

 

(A) -13 

(B) - 9 

(C) 11 

(D) 7 
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QUESTÃO 23  

 

Na tabela abaixo, o número da extrema direita é o resultado de operações efetu-

adas com os outros dois números e a sucessão de operações é a mesma nas 

três linhas.  

 

 

 

 

 

 

Se tais operações envolvem somente a adição e a multiplicação de números 

reais, então é CORRETO afirmar que o valor de X nessa tabela é igual a: 

 

(A) 21 

(B) 10 

(C) 18 

(D) 16 

 

 

 

  

9 7 14 

7 4 12 

8 4 X 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 24  

 
A opção “Dispositivos e Impressoras” pode ser encontrada no “Painel de Contro-

le” do Microsoft Windows 7, versão português, dentro da categoria: 

 

(A) Aparência e Personalização. 

(B) Hardware e Sons. 

(C) Rede e Internet. 

(D) Sistema e Segurança. 

 

QUESTÃO 25  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Revisão 

de Texto” da guia “Revisão” do Microsoft Word, versão português do Office 2010: 

 

I –  Verificar a ortografia e a gramática no texto do documento. 

II –  Contar palavras, caracteres, parágrafos e linhas no documento. 

III –  Sugerir outras palavras com significado semelhante ao da pala-

vra selecionada. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas.  
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QUESTÃO 26  

 

Opção disponível no grupo “Parágrafo” da guia “Página Inicial” utilizada para 

iniciar uma lista de vários níveis no Microsoft Word, versão português do Office 

2010: 

 

(A)  

(B)   

(C)   

(D)  
 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre o bloqueio de pop-ups no Microsoft Inter-

net Explorer 11, versão português: 

 

I – As opções para configuração do “Bloqueador de Pop-ups” estão disponí-

veis a partir do menu “Segurança”. 

II – Na janela “Configurações do Bloqueador de Pop-ups” é possível definir 

que o navegador deverá tocar um som quando um pop-up for bloqueado. 

III – Na janela “Configurações do Bloqueador de Pop-ups” é possível definir 

endereços de sites que terão permissão para abrir pop-ups. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas.  

(D) II e III, apenas. 
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QUESTÃO 28  

 

Opção disponível no grupo “Número” da guia “Página Inicial” utilizada para exibir 

o valor da célula com um separador de milhar no Microsoft Excel, versão portu-

guês do Office 2010: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  
 

 

 

 

QUESTÃO 29  

 

Função do Microsoft Excel, versão português do Office 2010, que verifica se uma 

condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro ou retorna outro valor 

se for falso: 

 

(A) CONT.SE 

(B) SE 

(C) SEERRO 

(D) SOMASE 
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QUESTÃO 30  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia “Página 

Inicial” do Microsoft Outlook, versão português do Office 2010: 

 

I –   Permite mover ou copiar um item. 

II –   Permite responder ao remetente. 

III –   Permite encaminhar o item. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas.  
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

 

Acerca da garantia de mandado de segurança, é INCORRETO afirmar que 

 

(A) autoridade coatora é aquela que exerce poder de decisão acerca do ato 

ilegal ou abusivo praticado e não seu mero executor.  

(B) constitui remédio apto a defender prerrogativa afeta ao cargo titularizado, na 

hipótese em que uma autoridade é alcançada por conduta ilegal ou abusiva 

de outra.  

(C) o pressuposto direito líquido e certo impede que seja impetrado mandado de 

segurança para defender direito cujo sentido ou extensão sejam controver-

sos.  

(D) são considerados atos ilegais aqueles que violam norma constitucional.  

 

 

 

QUESTÃO 32  

 

A manifestação política em formato de passeata a ser realizada nas ruas da ci-

dade exige autorização do Poder Público?   

 

(A) A autorização prévia deve ser exigida porque é pressuposto para que o Po-

der Público garanta que uma reunião não frustrará outra convocada anteri-

ormente para o mesmo local.  

(B) Não, pois a disciplina constitucional da liberdade de reunião estabelece que 

seu exercício independe de autorização.  

(C) Sim, desde que haja lei municipal impondo tal exigência, posto que o direito 

em questão está previsto em norma constitucional de eficácia limitada.  

(D) Sim, pois a disciplina constitucional da liberdade de reunião exige prévio 

aviso à autoridade competente.  
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QUESTÃO 33  

 

NÃO é conferida ao Município, em razão da autonomia municipal circunscrita 

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a capacidade de 

 

(A) autogoverno, mediante eleições para composição de Poder Executivo e 

Legislativo próprios; 

(B) autolegislação, mediante exercício de competência legislativa própria, exclu-

siva e suplementar.   

(C) auto-organização, mediante criação de lei orgânica própria. 

(D) participação na organização das funções judiciárias e das funções essenci-

ais à Justiça cujos membros atuem em seu território.  

 

 

 

 

QUESTÃO 34  

 

Acerca do Sistema Único de Saúde, é CORRETO afirmar que 

 

(A) as leis nacionais, federais, estaduais ou municipais, desde que fundadas na 

sustentabilidade financeira do Sistema, podem instituir taxas a serem cobra-

das dos usuários dos serviços públicos de saúde.  

(B) instituições privadas podem participar, de forma complementar, do Sistema 

Único de Saúde, desde que observem as diretrizes do Sistema, mediante 

contrato de direito público ou convênio.  

(C) o regime jurídico do agente comunitário de saúde e agente de combate às 

endemias pode ser definido em lei municipal.  

(D) para fins de participação no Sistema Único, a Constituição vigente trata in-

distintamente as instituições privadas com fins lucrativos ou sem fins lucrati-

vos.  
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QUESTÃO 35  

 

Acerca da Administração Indireta, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A lei que cria autarquia pode definir livremente seu regime de pessoal.  

(B) As autarquias podem desenvolver atividades com intuito de lucro, desde que 

sejam típicas de Estado.  

(C) As pessoas jurídicas advindas da descentralização administrativa devem 

observar o princípio da especialidade no exercício de funções administrati-

vas, sendo vedado o exercício de atividade política de governo por tais pes-

soas. 

(D) As pessoas jurídicas de direito privado podem exercer todas as atividades-

fins da Administração Pública.  

 

 

 

 

QUESTÃO 36  

 

Pode-se corretamente afirmar acerca dos contratos administrativos que 

 

(A) a presença das denominadas cláusulas exorbitantes expressa poder de 

Estado na relação contratual e impõe, por consequência, a desigualdade en-

tre as partes.  

(B) a tais contratos se aplica plenamente a exceção do contrato não cumprido, 

tal como consta da teoria geral dos contratos formulada no âmbito do direito 

privado.  

(C) dada a bilateralidade que caracteriza a relação, somente por consenso entre 

as partes pode ser o contrato alterado ou rescindido antes do fim de sua vi-

gência.  

(D) no curso da relação contratual, está a Administração contratante proibida de 

praticar atos administrativos que imponham penalidades ao contratado, es-

tando obrigada a buscar tutela jurisdicional para tal fim.  

 

 



 26 

QUESTÃO 37  

 

A contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 

pela opinião pública, constitui hipótese de: 

 

(A) Inexigibilidade de licitação. 

(B) Licitação dispensada.  

(C) Licitação dispensável. 

(D) Licitação obrigatória. 

 

 

 

 

QUESTÃO 38  

 

Acerca do controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, é INCOR-

RETO afirmar que 

 

(A) o abuso de poder e o desvio de finalidade podem sujeitar o ato administrati-

vo a controle jurisdicional por meio de ações individuais ou coletivas, con-

forme os pressupostos de cada uma.  

(B) o ato administrativo que imponha punição disciplinar pode ser sujeito a con-

trole jurisdicional se for emitido por autoridade incompetente. 

(C) os atos administrativos vinculados são, em regra, sujeitos a controle jurisdi-

cional. 

(D) qualquer ato praticado pelo chefe da Administração Pública pode ser sujeito 

a controle jurisdicional, ainda que expresse no seu mérito decisão discricio-

nária. 
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QUESTÃO 39  

 

Suponha que um Município institua o pagamento de taxas estabelecendo como 

fato gerador do referido tributo a prestação e serviço público de sua competência. 

Em face de tal hipótese, é CORRETO afirmar que 

 

(A) a instituição ou majoração da referida taxa se sujeitará ao princípio da lega-

lidade estrita.  

(B) a prescrição a ser aplicada para eventual repetição de indébito decorrente 

da cobrança da referida taxa observará o Código Civil e seus prazos pres-

cricionais.  

(C) a referida taxa poderá ser majorada mediante decreto municipal.  

(D) a relação entre o prestador e o usuário do serviço será de índole contratual.  

 

 

 

 

QUESTÃO 40  

 

Uma lei federal que institua isenção tributária de Imposto Sobre Serviço de Qual-

quer Natureza será 

 

(A) inconstitucional, posto que a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 proíbe a União de instituir isenções de tributos da competência dos 

Municípios. 

(B) válida, desde que aplicável indistintamente a todos os Municípios brasileiros.   

(C) válida, desde que se trate de norma geral.  

(D) válida, uma vez que a União pode legislar sobre qualquer matéria de índole 

tributária.  
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QUESTÃO 41  

 

A norma que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

instituir impostos sobre o “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das institui-

ções de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os re-

quisitos da lei” consiste em: 

 

(A) Imunidade tributária recíproca.  

(B) Imunidade tributária. 

(C) Isenção tributária.  

(D) Norma de status legal.   

 

 

 

 

QUESTÃO 42  

 

Considerando o conceito legal de tributo constante do Código Tributário Nacional 

(Lei n. 5.172/1966), é CORRETO afirmar:  

 

(A) A multa imposta pelo descumprimento de obrigação tributária pode ser con-

siderada tributo. 

(B) As taxas cujos fatos geradores sejam prestação de serviço público possuem 

natureza contratual e não podem ser consideradas tributos. 

(C) O Imposto Predial Territorial Urbano progressivo não pode ser considerado 

tributo. 

(D) São elementos caracterizadores do conceito legal de tributo: prestação pe-

cuniária compulsória, estabelecida em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, não caracterizar sanção de ato ilícito, ser instituído em lei, ser co-

brado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
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QUESTÃO 43  

 

Quanto ao direito contratual, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A exceção do contrato não cumprido determina que, em se tratando de con-

tratos bilaterais, um contratante não poderá exigir o implemento de obriga-

ção do outro contratante sem antes cumprir a sua.   

(B) No contrato de comodato, que somente pode ser feito de forma escrita, o 

comodante entrega a posse do bem ao comodatário por determinado tempo, 

mediante contraprestação pecuniária. 

(C) O princípio do pacta sunt servanda determina que os contratos poderão ser 

revistos no caso de superveniência de situação que torne as obrigações ex-

cessivamente onerosas para uma das partes. 

(D) Segundo o princípio rebus sic standibus, as relações contratuais às quais se 

apliquem normas do direito do consumidor não poderão ter suas cláusulas 

revistas ou modificadas, mesmo em casos de abusividade. 

 

 

 

QUESTÃO 44  

 

Quanto à responsabilidade civil, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A indenização mede-se pela extensão do dano, salvo casos em que houver 

excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, quando o juiz 

poderá reduzir equitativamente a indenização. 

(B) O dever de indenizar depende da existência de ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade.  

(C) O direito civil brasileiro não admite responsabilidade objetiva no que se refe-

re a danos causados por pessoas jurídicas de direito privado, nem mesmo 

quando se tratar de relação de consumo. 

(D) Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários indivi-

duais e as empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação. 
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QUESTÃO 45  

 

Acerca dos direitos afetos à posse no vigente direito civil brasileiro, é CORRETO 

afirmar que 

 

(A) a posse não possui proteção jurídica em face da alegação de propriedade, 

uma vez que a propriedade, ou outro direito real sobre a coisa, obsta manu-

tenção ou reintegração na posse.  

(B) a posse violenta pode ser considerada justa, desde que não seja clandestina 

ou precária. 

(C) ao possuidor, independente de má-fé, serão ressarcidas somente as benfei-

torias necessárias.  

(D) o justo título do possuidor lhe confere presunção relativa de boa-fé. 

 

 

 

 

QUESTÃO 46  

 

Constitui conclusão CORRETA acerca da atuação do Ministério Público em juízo 

advinda da legislação processual civil vigente: 

 

(A) Nas causas em que atuar como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público 

não poderá recorrer.  

(B) A participação do Município na causa sub judice não configura, por si só, 

hipótese de intimação obrigatória do Ministério Público. 

(C) O direito de ação do Ministério Público no âmbito das ações cíveis deve ser 

exercido conforme suas atribuições legais definidas no Código de Processo 

Civil.  

(D) O Ministério deve ser obrigatoriamente intimado em qualquer hipótese de 

participação da Fazenda Pública.   
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QUESTÃO 47  

 

Acerca dos recursos na legislação processual civil, é INCORRETO afirmar que 

 

(A) a Lei n. 13.105/2015 aboliu o denominado agravo retido previsto na lei ante-

rior revogada.  

(B) a Lei n. 13.105/2015 considera como omissa, desafiando embargos de de-

claração, a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em jul-

gamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência 

aplicável ao caso sob julgamento.  

(C) a Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), mantendo a disciplina 

de prerrogativa processual anterior, dispõe que os Municípios e suas res-

pectivas pessoas indiretas de direito público gozarão de prazo em dobro pa-

ra todas as suas manifestações processuais, e em quádruplo para contestar. 

(D) excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e 

para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, segundo o vigente Código de 

Processo Civil. 

 

 

 

QUESTÃO 48  

 

Acerca das decisões interlocutórias, conforme disciplinadas pelo Novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), é CORRETO afirmar:  

 

(A) As decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância na 

fase cognitiva não serão alcançadas pela preclusão, desde que sejam objeto 

de protesto. 

(B) As decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância na 

fase cognitiva não serão alcançadas pela preclusão, podendo tais decisões 

ser suscitadas como preliminares em sede de apelação.   

(C) O Novo Código de Processo Civil aboliu a figura da decisão interlocutória.  

(D) Todas as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância 

poderão ser objeto de agravo de instrumento.  
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QUESTÃO 49  

 

No que se refere aos crimes contra a Administração Pública, é CORRETO afir-

mar: 

 

(A) Não são funcionários públicos para fins penais agentes de autarquias e de 

empresas privadas concessionárias de serviço público, ainda que no exercí-

cio de atividade tipicamente estatal. 

(B) Não constitui crime contra a Administração Pública dar às verbas ou rendas 

públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.  

(C) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, apenas quem é 

titular de cargo público.  

(D) A pena imposta pelo crime praticado por funcionário público contra a Admi-

nistração em geral será aumentada da terça parte se o autor do crime for 

ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramen-

to de órgão da administração direta. 

 

QUESTÃO 50  

 

Considerando o teor do Artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

são elementos caracterizadores do vínculo empregatício: 

 

(A) Trabalho realizado por pessoa física ou jurídica, pessoalidade, eventualida-

de, onerosidade e insubordinação. 

(B) Trabalho realizado por pessoa física ou jurídica, pessoalidade, não eventua-

lidade, onerosidade e subordinação. 

(C) Trabalho realizado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, one-

rosidade e subordinação. 

(D) Trabalho realizado por pessoa física, pessoalidade, eventualidade, onerosi-

dade e subordinação. 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
EDITAL 001/2016 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21   31   41  

02   12   22   32   42  

03   13   23   33   43  

04   14   24   34   44  

05   15   25   35   45  

06   16   26   36   46  

07   17   27   37   47  

08   18   28   38   48  

09   19   29   39   49  

10   20   30   40   50  
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