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Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Concurso Público

ASSESSORAMENTO ÀS
COMISSÕES
Data: 06/11/2011
Duração: 4 horas
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 70 (setenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:
Português Noções de Direito Constitucional
01 a 30

Noções de Regimento Interno

Conhecimentos Gerais - Atualidades

41 a 50

51 a 70

31 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
04- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorridas 3 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.

www.ceperj.rj.gov.br
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PORTUGUÊS

05. A vírgula vicária foi empregada para substituir um termo no
segmento:

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 13.
Texto I
O texto a seguir é uma circular, datada de 1794, dirigida aos funcionários públicos da França, após a Revolução Francesa.

A)
B)
C)
D)
E)

“O funcionário público, acima de...” (l. 1)
“...homens livres, e que é...” (l. 3)
“...obsequiosas, indiretas...” (l. 13)
“...e outros, seus escravos.” (l. 4)
“...convencionais, nem desperdício...” (l. 17)

06. No segmento “...formas de governo já desapareceram: de-

5

10

15

O funcionário público, acima de tudo, deve desfazer-se da
roupagem antiga e abandonar a polidez forçada, tão inconsistente
com a postura de homens livres, e que é uma relíquia do tempo
em que alguns homens eram ministros e outros, seus escravos.
Sabemos que as velhas formas de governo já desapareceram:
devemos até esquecer como eram. As maneiras simples e naturais
devem substituir a dignidade artificial que frequentemente constituía
a única virtude de um chefe de departamento ou outro funcionário
graduado. Decência e genuína seriedade são os requisitos exigidos
de homens dedicados à coisa pública. A qualidade essencial do
Homem na Natureza consiste em ficar de pé. O jargão ininteligível
dos velhos ministérios deve dar lugar ao estilo claro, conciso, isento
de expressões de servilismo, de formas obsequiosas, indiretas e
pedantes, ou de qualquer insinuação no sentido de que existe autoridade superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis – um estilo
que adote atitude natural em relação às autoridades subalternas.
Não deve haver frases convencionais, nem desperdício de palavras.
(Apud LASSWELL, Harold & Kaplan, Abraham. A linguagem da política, Brasília,
EUB, 1979)

01. Pode-se inferir que o texto está relacionado à história porque,
em relação à França:
A)
B)
C)
D)
E)

narra fatos históricos
defende historicamente teses contrárias entre si
descreve temática ufanista relativa ao país
reflete ideais e concepções da sociedade da época
vai de encontro ao período revolucionário em que foi produzido

02.

Substituindo-se a expressão “acima de tudo” (l. 1) por “sobretudo”, o segmento “O funcionário público, acima de tudo, deve
desfazer-se da roupagem antiga ...” (l. 1/2) pode ser reescrito, sem
alteração semântico-sintática, do seguinte modo:
A) Sobretudo o funcionário público deve desfazer-se da roupagem
antiga...
B) O funcionário público deve, sobretudo, desfazer-se da roupagem antiga...
C) O funcionário público deve desfazer-se, sobretudo da roupagem
antiga...
D) O funcionário público deve desfazer-se da roupagem antiga
sobretudo...
E) O funcionário público deve desfazer-se da roupagem sobretudo
antiga...

vemos até...” (l. 5/6), os dois pontos introduzem:
A)
B)
C)
D)
E)

consequência de ideia anteriormente expressa
quebra de sequência de ideias
enumeração de ideias
enunciação de aposto
síntese de pensamento

07. De acordo com o contexto, as “maneiras simples e naturais”
(l. 6) podem ser traduzidas por atitudes que denotem:
A)
B)
C)
D)
E)

despretensão, frugalidade, naturalidade e complexidade
humildade, modéstia, presunção e franqueza
desafetação, espontaneidade, sobriedade e despojamento
sinceridade, pompa, singeleza e modéstia
sofisticação, naturalidade, sobriedade e frugalidade

08. A expressão “jargão ininteligível” (l. 11) diz respeito àquele
que não se consegue:
A)
B)
C)
D)
E)

ler
escutar
igualar
compreender
sentir

09. De acordo com o contexto, afirmativa segundo a qual “a
qualidade essencial do Homem na Natureza consiste em ficar de
pé” (l. 10/11) fundamenta-se em fator:
A)
B)
C)
D)
E)

cultural
literário
social
biológico
econômico

10.

No segmento “Não deve haver frases convencionais...’
(l. 17), a substituição da locução verbal pode ser corretamente feita
do seguinte modo:
A)
B)
C)
D)
E)

Não há de existir frases...
Não há de haver frases...
Não pode existir frases...
Não podem haver frases...
Não hão de haver frases...

03.

No segmento “...e que é...” (l. 3), o pronome relativo tem
como referente:

11. No segmento “...em relação às autoridades subalternas...”
(l. 16), substituindo-se a expressão em destaque, o acento indicativo
de crase é obrigatório em:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

“O funcionário público” (l. 1)
“tudo” (l. 1)
“polidez forçada” (l. 2)
“postura de homens livres” (l. 3)
“homens livres” (l. 3)

...em relação as nossas autoridades subalternas...
...em relação a quaisquer autoridades subalternas...
...em relação a muitas autoridades subalternas...
...em relação aquelas autoridades subalternas...
...em relação a tais autoridades subalternas...

04. Considerando o valor semântico do contexto em que se insere,
constitui inadequação vocabular o emprego da palavra:

12. A mesma regra de acentuação da palavra “genuína” (l. 9)
determina a acentuação da palavra:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

“roupagem” (l. 2)
“polidez” (l. 2)
“relíquia” (l. 3)
“virtude” (l. 8)
“seriedade” (l. 9)

relíquia
constituía
ininteligível
desperdício
ministérios
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13. A palavra “requisitos” (l. 9) guarda, com as palavras “decência”
(l. 9) e “seriedade” (l. 9), relação semântico-coesiva de:
A)
B)
C)
D)
E)

sinonímia
polissemia
paronímia
hiperonímia
antonímia

10

vogal i completa adequadamente a lacuna da palavra:
A) __mpecilho
B) desprev__nido
C) mim__ógrafo
D) um__decer
E) d__lapidar

Texto II

18. Observa-se paralelismo no segmento “...que preferia a injus-

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 14 a 21.

tiça à desordem.” (l. 3/4), mas o emprego ou a omissão do sinal
indicativo de crase determina falta de paralelismo na frase:
A) Ele prefere teatro a cinema.
B) Ele prefere café à laranjada.
C) Ele prefere estudar a trabalhar.
D) Ele prefere o estudo à inércia.
E) Ele prefere a beleza à riqueza.

A VELHA GUERRA

5

17. No texto, a palavra privilégio está corretamente grafada. A

Goethe teve um romance passageiro com a Revolução Francesa, que liberou mais demônios do que ele estava disposto a
aceitar. Vem daí sua famosa declaração de que preferia a injustiça
à desordem. Goya foi um entusiasta de primeira hora de Napoleão
mas horrorizou-se com as atrocidades da guerra da Espanha, que
retratou com ácido e asco na sua série de gravuras “Desastres de
la Guerra”. Acabou desencantado também.
Mas o desencanto de Goethe e Goya não é o mesmo dos que lamentaram o fim da velha ordem, para os quais a Revolução Francesa
significou não a derrota do nepotismo e da injustiça mas um crime
contra a natureza do homem. Confundir ordem e normalidade com
seus próprios privilégios é um velho hábito de castas dominantes.
(Veríssimo, Jornal O Globo, 15 de setembro de 2011)

14. Em cada uma das alternativas abaixo foram transcritos trechos dos textos I e II, respectivamente. A proposta estabelecida no
segmento do texto I que contraria explicitamente as ideias contidas
no segmento do texto II é apresentada na alternativa:
A) “O funcionário público, acima de tudo, deve desfazer-se da
roupagem antiga e abandonar a polidez forçada...” (l. 1/2)
“...que liberou mais demônios do que ele estava disposto a
aceitar.” (l. 2/3)
B) “Sabemos que as velhas formas de governo já desapareceram:
devemos até esquecer como eram.” (l. 5/6)
“Vem daí sua famosa declaração de que preferia a injustiça à
desordem.” (l. 3/4)
C) “As maneiras simples e naturais devem substituir a dignidade
artificial que frequentemente constituía a única virtude de um
chefe de departamento...” (l. 6/8)
“atrocidades da guerra da Espanha, que retratou com ácido e
asco na sua série de gravuras ‘Desastres de la Guerra’”. (l. 5/7)
D) “A qualidade essencial do Homem na Natureza consiste em
ficar de pé.” (l. 10/11)
“Acabou desencantado também” (l. 7)
E) “qualquer insinuação no sentido de que existe autoridade superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis...” (l. 14/15)
“Confundir ordem e normalidade com seus próprios privilégios
é um velho hábito de castas dominantes.” (l. 11/12)

15. O pronome presente no segmento “Vem daí sua famosa
declaração de que preferia a injustiça à desordem” (l. 3/4) mantém
referência anafórica com o termo:
A)
B)
C)
D)
E)

“Goethe” (l. 1)
“romance passageiro” (l. 1)
“Revolução Francesa” (l. 1/2)
“demônios” (l. 2)
“declaração” (l. 3)

16. No texto, a linguagem conotativa não foi empregada no segmento:
A)
B)
C)
D)
E)

“Goethe teve um romance passageiro...” (l. 1)
“...que liberou mais demônios do que...” (l. 2)
“...um entusiasta de primeira hora...” (l. 4)
“...retratou com ácido e asco...” (l. 6)
“Confundir ordem e normalidade com seus próprios privilégios...”
(l. 11/12)

19. O autor não manifesta opinião pessoal no trecho:
A) “...teve um romance passageiro com a Revolução Francesa...”
(l. 1/2)
B) “...do que ele estava disposto a aceitar.” (l. 2/3)
C) “...preferia a injustiça à desordem.” (l. 3/4)
D) “...retratou com ácido e asco na sua série de gravuras...” (l. 6)
E) “...Acabou desencantado também.” (l. 7)

20. No segmento “...horrorizou-se com as atrocidades...” (l. 5), a
preposição apresenta valor semântico de:
A) finalidade
B) causa
C) oposição
D) modo
E) conformidade
21. Acerca da estrutura gramatical do texto, é correto afirmar que:
A) O conectivo “para os quais” (l. 9) tem como referente “Goethe
e Goya” (l. 8)
B) A vírgula que antecede o pronome “que” em “que liberou mais
demônios” (l. 2) pode ser suprimida sem alteração semânticosintática.
C) A omissão da vírgula entre “Napoleão” (l. 4) e “...mas horrorizouse...” (l. 5) determina alteração semântica.
D) Poder-se-ia grafar “Confundir” (l. 11) com inicial minúscula e
substituir o ponto que antecede esse verbo por dois pontos,
sem alteração semântica.
E) Entre a penúltima e a última oração do texto se estabelece
relação semântica de predicação.
Leia o texto a seguir, transcrito da revista Veja, de 22 de janeiro de
1986, e responda às questões de nº 22 a 25.
Quando era ministro da Educação, Passarinho recebeu correspondência de um reitor de uma universidade, solicitando verbas
ao “iminente ministro”, que não pestanejou. Colocou de volta no
correio, dizendo ao solicitante que já havia sido nomeado...

22. A resposta do ministro Jarbas Passarinho ao reitor esclarecendo que já havia sido nomeado deveu-se ao emprego indevido de:
A) uma palavra polissêmica
B) um expressão sinônima
C) uma palavra parônima
D) uma expressão homônima
E) um hiperônimo

23. A resposta ao reitor revela:
A)
B)
C)
D)
E)

um viés crítico e bem-humorado do ministro
uma crítica à obsolescência do meio de comunicação utilizado
uma censura velada à impertinência do pedido feito pelo reitor
o desagrado do ministro pelo tratamento que lhe foi dispensado
a ignorância vocabular do reitor e do ministro
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24. As abreviaturas dos pronomes de tratamento usados para

27. É possível e empregar o pronome enclítico ao verbo no segmento:

ministros de Estado e reitores são, respectivamente:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

V. Exma e V. Mgcia
V. Exa e V. Maga
V. Exa e V. Ema
V. Excia e V. Rvma
V. Excia e V. Sa

25. A oração reduzida “solicitando verbas ao ‘iminente ministro’”
tem valor semântico de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa
consequência
finalidade
tempo
modo

UMA GERAÇÃO DESCOBRE O PRAZER DE LER

10

15

20

25

30

28. A preposição tem valor passivo no segmento:
A)
B)
C)
D)
E)

“...morte dos livros...” (l. 8/9)
“...avanço do cinema...” (l. 9)
“...falta de bibliotecas...” (l. 15)
“...geração de leitores...” (l. 19)
“...comichão de prazer...” (l. 30)

29. No segmento “É uma delas...” (l. 24), a palavra em destaque
refere-se a:

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 26 a 30.

5

“...se lia mais...” (l. 2)
“...se vê é a...” (l. 5)
“...ela se inicia...” (l. 28/29)
“...não se acomodar...” (l. 31/32)
“...e se dedicar...” (l. 32/33)

A cada nova geração, renova-se a sensação de que nas passadas se lia mais e se fazia menos sexo. Duplo engano. A rapaziada,
em todos os tempos, foi com igual ímpeto ao pote. A razão por que
a leitura parece estar em baixa é que estamos em plena era da
internet. Só parece. Pois o que se vê é a multiplicação dos jovens
que gostam de ler, reconhecendo que um bom texto ainda é, para
a vida pessoal e profissional, um instrumento decisivo.
Várias vezes, no decorrer do último século, previu-se a morte
dos livros e do hábito de ler. O avanço do cinema, da televisão, dos
videogames, da internet, tudo isso iria tornar a leitura obsoleta. No
Brasil da virada do século XX para o XXI, o vaticínio até parecia
razoável: o sistema de ensino em franco declínio e sua tradição
de fracasso na missão de formar leitores, o pouco apreço dado à
instrução como valor social fundamental e até dados muito práticos,
como a pobreza e a falta de bibliotecas públicas e o alto preço dos
exemplares impressos aqui, conspiravam (conspiram ainda) para
que o contingente de brasileiros dados aos livros minguasse de
maneira irremediável. Contra todas as expectativas, porém, vem
surgindo uma nova e robusta geração de leitores no país – movida,
sim, por sucessos globais como as séries Harry Potter, Crepúsculo
e Percy Jackson.
Também para os cidadãos mais maduros abriram-se largas
portas de entrada à leitura. A autoajuda (e os romances com fortes
tintas de autoajuda, como A Cabana) é uma delas; os volumes que
às vezes caem nas graças do público, como A Menina que roubava
livros, os autores que têm o dom de fisgar com suas histórias, como
o romântico Nicholas Sparks, são outra.
É mais fácil tornar a leitura um hábito, claro, quando ela se
inicia na infância. Mas qualquer idade é boa, é favorável, para
adquirir esse gosto. Basta sentir aquela comichão de prazer, e da
curiosidade – e então fazer um esforço, bem pequeno, para não
se acomodar a uma zona de conforto, mas seguir adiante e se
dedicar à leitura.
(Revista Veja, 18 de maio de 2011, com adaptações)

26. O tópico frasal do primeiro parágrafo é:
A) “A cada nova geração, renova-se a sensação de que nas
passadas se lia mais e se fazia menos sexo. Duplo engano”
(l. 1/2)
B) “A rapaziada, em todos os tempos, foi com igual ímpeto ao
pote.” (l. 2/3)
C) “A razão por que a leitura parece estar em baixa é que estamos
em plena era da internet.” (l. 3/5)
D) “Só parece” (l. 5)
E) “Pois o que se vê é a multiplicação dos jovens que gostam
de ler, reconhecendo que um bom texto ainda é, para a vida
pessoal e profissional, um instrumento decisivo.” (l. 5/7)

A)
B)
C)
D)
E)

“largas portas de entrada” (l. 22/23)
“leitura” (l. 23)
“autoajuda” (l. 23)
“fortes tintas” (l. 23/24)
“A Cabana” (l. 24)

30. No trecho “A razão por que a leitura...” (l. 3/4), o termo em
destaque está grafado corretamente. A grafia do porquê também
está correta na frase:
A)
B)
C)
D)

Não sei o por quê de os jovens não gostarem de ler.
Leia, por que a leitura conduz ao sucesso profissional.
Eis por que os jovens gostam de ler.
Dizer que os jovens não gostam de ler é simples; explicar porquê
é difícil.
E) Ela não leu porquê, se eu a incentivo a fazê-lo?

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

31. A Constituição Federal de 1988 surgiu após intensos debates
populares em decorrência do término do ciclo dos denominados
Governos Militares. O Congresso Nacional foi transformado em
Assembleia Constituinte e votou os termos da atual Carta Política.
Nesse sentido, a Assembleia, ao propor o texto da atual Constituição, atuou em obediência ao poder constituinte:
A)
B)
C)
D)
E)

Originário
Derivado
Flexível
Analítico
Unitário

32. O Movimento Social intitulado “Voto secreto nunca mais”
busca concitar a população em prol de projeto de emenda constitucional para tornar o voto nas eleições gerais para Governador,
Presidente e Prefeito, aberto e identificado, buscando coibir as
pressões econômicas e sociais. Nos termos da atual Constituição
Federal, sobre o tema, pode-se afirmar que:
A) O projeto de deliberação nesse tema é exclusivo do Presidente
da República e deve ser votado no âmbito do Senado Federal.
B) Deputados ou Senadores poderão encampar a proposta e
apresentar o projeto, que será objeto de deliberação em sessão
conjunta.
C) Tanto o projeto como a deliberação poderão ocorrer nos três níveis
federativos, a depender do cargo político a cuja eleição se refere.
D) Projetos que busquem abolir o voto direto, secreto, universal
e periódico não podem ser objeto de deliberação pelas Casas
Parlamentares.
E) A modificação do sistema eleitoral pertinente ao voto secreto deve
ser aprovada pelo Congresso Nacional e submetida a plebiscito.
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33. O Deputado X, pertencendo ao partido WW, com represen-

39. Nos termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os

tação no Congresso Nacional, aduz que determinada norma da
Constituição Estadual afronta norma inserida na Constituição Federal, que dispõe em sentido oposto. O partido WW atendendo aos
reclamos do parlamentar que pertence aos seus quadros, apresenta
a ação cabível no Supremo Tribunal Federal. Tal modalidade de
controle de constitucionalidade deve ser considerada:

vencimentos dos cargos do Poder Legislativo deverão:

A)
B)
C)
D)
E)

difusa
concentrada
ampla
líquida
concreta

34. O Congresso Nacional é bicameral, formado pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal. Para permitir equilíbrio na
representação política por estado federado, a Constituição determina que a legislação, ao fixar o número de Deputados, deverá
preservar a cada estado:
A)
B)
C)
D)
E)

no mínimo dois, e no máximo cinquenta e cinco parlamentares
no mínimo dez, e no máximo oitenta parlamentares
no mínimo oito, e no máximo setenta parlamentares
no mínimo um, e no máximo sessenta parlamentares
no mínimo cinco, e no máximo cinquenta parlamentares

35. O Senado Federal é composto de parlamentares, denominados Senadores, que exercem mandato decorrente de eleição direta
e secreta. O mandato por eles exercido é de:
A)
B)
C)
D)
E)

oito anos, com possibilidade de reeleição
quatro anos, com possibilidade de sucessivas eleições
seis anos, com prorrogação de dois anos
cinco anos, para um terço dos Senadores
dois anos, para dois terços dos Senadores

36. Em situações de emergência política, surge o reconhecimento da importância dos órgãos parlamentares. Assim, em tema de
Estado de Defesa, cabe ao Congresso Nacional:
A) autorizar que o Chefe do Executivo mande projeto determinando
o Estado de Defesa
B) ratificar o Estado de Defesa decretado pelo Presidente da República
C) aprovar, por ato exclusivo do Presidente do Senado Federal, o
Estado de Defesa
D) suspender o ato de Defesa mediante aprovação em plebiscito
organizado para tal fim
E) aprovar e suspender o Estado de Defesa

37. Esculápio concorre a cargo público, apresentando-se como

A)
B)
C)
D)
E)

superar os limites dos vencimentos pagos ao Poder Judiciário
ser inferiores aos vencimentos pagos ao Poder Executivo
ser equiparados aos dos outros poderes em caso de reajuste
sofrer vinculação com os vencimentos pagos ao Poder Judiciário
não superar os vencimentos pagos ao Poder Executivo

40.

Nos termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a
cessão de servidores públicos estaduais para outros órgãos da Administração Pública, inclusive da União e de outros Estados, ocorrerá:
A) no curso do período determinado para o estágio probatório de
dois anos
B) após o período de dois anos de efetivo serviço no órgão de origem
C) autorizado pelo Governador, a qualquer tempo após a posse
D) com permissão da Assembleia Legislativa, a qualquer tempo
E) após o período de cinco anos de efetivo exercício

NOÇÕES DE REGIMENTO INTERNO

41. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa é órgão colegiado que atua na direção dos trabalhos legislativos e dos serviços
administrativos, sendo formada por um Presidente e:
A)
B)
C)
D)
E)

quatro Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro Suplentes
um Vice-Presidente, seis Secretários e seis Suplentes
dois Vice-Presidentes, três Secretários e três Suplentes
três Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro Suplentes
cinco Vice-Presidentes, cinco Secretários e cinco Suplentes

42. O Presidente da Assembleia é o representante da referida
Casa Legislativa, sendo certo que, dentre as suas atribuições,
não se inclui:
A)
B)
C)
D)
E)

desempatar as votações ostensivas
autorizar o Deputado a falar da bancada
convocar as sessões da Assembleia
aplicar censura verbal a Deputado
presidir a Comissão de Saúde

43. São consideradas Comissões Permanentes compostas por
sete membros as seguintes:
A) Constituição e Justiça; Educação; Saúde
B) Obras Públicas; Ciência e Tecnologia; Servidores Públicos
C) Direitos Humanos e Cidadania; Defesa do Consumidor; Defesa
do Meio Ambiente
D) Cultura; Defesa Civil; Defesa dos Direitos da Mulher
E) Saneamento Ambiental; Esporte e Lazer; Segurança Alimentar

candidato a concurso público de provas e títulos. Admitida sua
inscrição, logrou ser aprovado no número de vagas definido no
edital. Apesar disso, veio a ser surpreendido com a nomeação de
candidato classificado em pior situação do que a sua no concurso. A autoridade indeferiu o seu requerimento de nomeação. Tal
circunstância é permissiva do manejo do instituto do:

44. Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,

A)
B)
C)
D)
E)

A) Orçamento, Finanças, Tributação, Fiscalização Financeira e
Controle
B) Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social
C) Constituição e Justiça
D) Servidores Públicos
E) Indicações Legislativas

Habeas Corpus
Ação Popular
Mandado de Segurança
Habeas Data
Mandado de Injunção

38. Nos termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os
cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialmente:
A) por pessoas com vínculo pessoal com agentes públicos estaduais
B) por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica federal
C) por pessoas com grau universitário conferido por estabelecimentos reconhecidos pelo Estado
D) por servidores ocupantes de cargos de carreira profissional
E) por pessoas originárias da carreira do magistério ou por policial

a licença de Governador para ausentar-se do Estado deve receber
parecer prévio da(s) Comissão(ões) de:

45.

Matérias relacionadas aos temas urbanismo, arquitetura e
ordenação do território constitui atribuição, nos termos do Regimento Interno, da(s) Comissão(ões) de:
A)
B)
C)
D)
E)

Obras Públicas
Minas e Energia
Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários
Economia, Indústria e Comércio
Defesa Civil
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46. No concernente ao método de votação aplicado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em obediência ao seu Regimento Interno, é correto afirmar que:
A) As emendas destacadas serão votadas em bloco por assunto.
B) A emenda com pareceres divergentes não será objeto de votação.
C) As emendas com parecer favorável serão votadas individualmente.
D) O Presidente poderá determinar a votação por capítulos ou
títulos.
E) O plenário poderá deferir, a requerimento, a votação por grupo
de artigos.

47. Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
quanto aos temas preferência, precedência ou prejudicialidade, é
correto afirmar que:
A) Aprovado o substitutivo, passa-se imediatamente à votação
das emendas ao projeto originário.
B) Serão votadas, pela ordem, as emendas supressivas, as substitutivas, as modificativas e as aditivas.
C) A rejeição ao projeto originário implica a votação das emendas
apresentadas, quando o plenário assim decidir.
D) As emendas com subemendas serão votadas em grupo, salvo
autorização do Presidente da Assembleia.
E) As subemendas substitutivas serão votadas em último lugar
em relação às respectivas emendas.

48. A Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição Estadual, deve indicar um candidato para integrar o Tribunal de Contas
do Estado. Consoante as normas do Regimento Interno da Assembleia, a indicação dos candidatos para concorrer ao referido cargo
deverá ocorrer pelo(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Presidente da Assembleia
Primeiro Vice-Presidente
Secretário-Geral
Mesa Diretora
Plenário

49. Dentre as competências da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle não se inclui:
A) examinar e emitir parecer sobre as contas anualmente apresentadas pelo Governador
B) opinar sobre assuntos que digam respeito ao desenvolvimento
científico do Estado
C) opinar sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual e às
diretrizes orçamentárias
D) interpor representações e recursos das decisões do Tribunal
de Contas, solicitando sustação de contrato impugnado
E) requerer relatórios, informações, balanços e inspeções sobre
contas de órgãos da administração estadual

50. A Assembleia Legislativa pode instituir Comissão Parlamentar
de Inquérito com poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais. Quanto a essa Comissão, é correto afirmar que:
A) Não poderá atuar no recesso parlamentar, salvo autorização
do Presidente da Assembleia.
B) A reunião para realizar atos instrutórios deve ocorrer com, no
mínimo, dez Deputados integrantes da Comissão.
C) Não poderá ocorrer a criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito caso existam em andamento pelo menos dez outras
no âmbito da Assembleia.
D) Poderá requerer a convocação de Deputados e Secretários de
Estado e tomar depoimentos de autoridades estaduais.
E) O parlamentar integrante da Comissão poderá requisitar técnicos especializados na área federal para realizar perícias.

CONHECIMENTOS GERAIS – ATUALIDADES

51. Nos próximos anos, o Brasil sediará alguns dos mais importantes eventos esportivos internacionais, o que certamente criará
um ambiente de forte mobilização e expectativa. De acordo com a
programação definida, em 2013 o Brasil realizará:
A)
B)
C)
D)
E)

os Jogos Olímpicos
a Copa das Confederações
os Jogos Pan-Americanos
a Copa América
a Copa do Mundo

52. Algumas modificações ocorreram desde a composição, no
início de 2011, do ministério do atual governo brasileiro. A alternativa
que apresenta corretamente dois ministérios e seus respectivos
ministros atuais é:
A) Ministério da Ciência e Tecnologia – Ministro Aloizio Mercadante
Ministério da Agricultura – Ministro Humberto Costa
B) Ministério da Saúde – Ministro Marco Maia
Ministério da Educação – Ministro Fernando Haddad
C) Ministério das Comunicações – Ministro Paulo Bernardo
Ministério da Justiça – Ministro José Eduardo Cardozo
D) Ministério do Trabalho – Ministro Romero Jucá
Ministério da Previdência Social – Ministro Tarso Genro
E) Ministério do Esporte – Ministro Luiz Sérgio
Ministério das Comunicações – Ministra Ideli Salvatti

53. Criada em 1996, a CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) foi prorrogada algumas vezes, até
ser extinta no ano passado. Atualmente há um grande debate
envolvendo a possibilidade de sua recriação. Um dos argumentos
daqueles que são contrários a essa proposta é que a arrecadação
da CPMF, durante o tempo em que vigorou, não teria sido efetivamente utilizada no objetivo inicial para o qual foi criada, que era o
financiamento da área de:
A)
B)
C)
D)
E)

Saúde
Transporte
Educação
Habitação
Segurança

54. A elaboração e votação do novo Código Florestal brasileiro
já se tornou um dos temas mais importantes e polêmicos de 2011.
Duas questões – as áreas de preservação permanente (APPs) e
a reserva legal – têm colocado em campos opostos dois grupos
conhecidos como “ambientalistas” e “ruralistas”. A situação atual
da tramitação do novo Código Florestal brasileiro é:
A) Já foi aprovado no Senado e está em discussão na Câmara
dos Deputados.
B) Ainda está em discussão de 2º turno na Câmara dos Deputados.
C) Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em discussão
no Senado.
D) Ainda está em discussão no Ministério do Meio Ambiente.
E) Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado e
aguarda a sanção da Presidência.

55. O Tratado de Assunção (26/03/1991) e o Protocolo de Ouro
Preto (17/12/1994) criaram o Mercado Comum do Sul ou MERCOSUL, uma organização internacional formada por países membros
e países associados.
A alternativa que apresenta dois países membros do MERCOSUL
e seus respectivos presidentes atuais é:
A)
B)
C)
D)
E)

Bolívia – Hugo Chaves e Uruguai – Fernando Lugo
Paraguai – Rafael Correa e Chile – Sebastián Piñera
Equador – Evo Morales e Bolívia – Juan Manuel Santos
Chile – Juan Manuel Santos e Colômbia – José Mujica
Paraguai – Fernando Lugo e Uruguai – José Mujica
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56. “Atos de vandalismo ou reação dos excluídos do mundo globalizado? Crimes de gangues ou reflexos da crise financeira que afeta
toda a Europa? Uma semana depois, especialistas ainda tentam
explicar as razões para os cinco dias de tumulto que tomaram conta
de Londres e outras cidades da Grã-Bretanha.
Entre os dias 6 e 10 de agosto, os ingleses viveram os maiores
distúrbios de rua desde confrontos ocorridos em Brixton, em 1995.
Grupos de jovens atearam fogo em prédios e veículos, saquearam
lojas e enfrentaram a polícia com bombas caseiras.
A onda de violência deixou cinco mortos. Milhares de pessoas
foram detidas e mais de mil suspeitos indiciados por crimes. Os
prejuízos causados às cidades são estimados em 200 milhões de
euros (aproximadamente R$ 460 milhões).”
(UOL Educação)

Na opinião de especialistas, há explicações de ordem econômica,
social e étnica para a explosão de violência que se verificou, mas
o incidente que representou o estopim para que se estabelecesse
o caos nas ruas de Londres foi:
A) o aumento das passagens do metrô londrino, da ordem de oito
por cento, decretada no dia 5 de agosto
B) a demissão de um policial que teria, de forma arbitrária, prendido
um jovem negro suspeito de assalto a uma loja
C) o assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um terrorista procurado pela Justiça
D) a morte de um homem negro de vinte e nove anos, atingido por
tiros disparados por policiais
E) a forte repressão policial ao tráfico de drogas, empreendida
durante a semana anterior aos distúrbios

57.

OTAN DESCARTA INTERVENÇÃO MILITAR NA SÍRIA

Oposição ao líder sírio pediu criação de zona de exclusão aérea,
mas sem ‘intervenção militar estrangeira’
O secretário-geral da Organização do Atlântico Norte (Otan),
Anders Fogh Rasmussen, descartou nesta sexta-feira uma intervenção militar na Síria, nos moldes da operação que ajudou a depor o
líder da Líbia.
“Não temos a intenção de intervir na Síria ou em qualquer outro
país”, afirmou Rasmussen durante conferência em Bruxelas. Segundo
ele, ao contrário da operação na Líbia, a Otan não conta com um
mandato da ONU para uma missão na Síria, nem com o apoio de
outros países árabes.
(iG São Paulo- 30/09/2011, com adaptações)

Ao citar o líder da Líbia, que a operação da OTAN ajudou a depor,
o secretário-geral refere-se a:
A)
B)
C)
D)
E)

Omar al-Bashir
Muamar Kadafi
Ali Abdullah Saleh
Bashar Al-Assad
Hosni Mubarak

58. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou o calendário eleitoral para as eleições municipais de 2012. O plenário do Tribunal
definiu que o primeiro turno da eleição para Prefeito e Vice-Prefeito
será realizado em 7 de outubro de 2012. Nos municípios onde a
disputa chegar ao segundo turno, o novo pleito acontecerá no dia
28 do mesmo mês.
A possibilidade de realização de segundo turno se aplica somente
aos municípios:
A) com mais de duzentos mil eleitores
B) com mais de trezentos mil habitantes
C) que representem as capitais dos Estados
D) com mais de trezentos mil eleitores
E) com mais de duzentos mil habitantes

59. Diversos eventos foram realizados entre os dias 8 e 12 de
outubro deste ano, em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro.
Aqueles eventos faziam parte da programação de comemoração
aos oitenta anos do:
A)
B)
C)
D)
E)

Cristo Redentor
Aterro do Flamengo
bondinho do Pão-de-Açúcar
Teatro Municipal
estádio do Maracanã

60. A posição que o Brasil defenderá na Conferência “Rio+20”, em
2012, estará definida até 1º de novembro, disse nesta quinta-feira o
ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. “Queremos que
a “Rio+20” seja não só uma avaliação do que se fez nos últimos
20 anos, mas também uma reflexão sobre os próximos 20 ou 30,
disse após participar de uma reunião sobre o tema na Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
(terra.com - Ciência - 29/9/2011, com adaptações)

A Conferência “Rio+20”, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro,
terá como tema gerador dos debates:
A)
B)
C)
D)
E)

as relações comerciais internacionais
o futuro da educação na América Latina
o combate ao terrorismo no mundo
o incremento do turismo internacional
o desenvolvimento sustentável

61. O Estado brasileiro cujos eleitores decidirão no próximo dia
11 de dezembro, em plebiscito, se aceitam ou não a divisão de seu
território em novos Estados é:
A)
B)
C)
D)
E)

Minas Gerais
Tocantins
Pará
Amazonas
Rio Grande do Sul

62. No início de setembro passado, realizou-se no Rio de Janeiro
um tradicional evento que foi, mais uma vez, coroado de êxito.
Superando a expectativa, mais de seiscentas mil pessoas passaram pelo Riocentro, prestigiando uma ampla programação que
também foi sucesso nas redes sociais, com cobertura em tempo
real. O evento permaneceu por cinco dias entre os assuntos mais
comentados na rede no Rio de Janeiro.
O evento de que trata esse relato foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Congresso de Multimídia 2011
15ª Bienal do Livro
Feira Nacional de Agronegócios
Rio Fashion Week
21ª Casa Cor Rio

63.

ATRASOS SÃO PONTUAIS, DIZ A NORTE ENERGIA

O diretor de Relações Institucionais da Norte Energia disse que os
atrasos na obra da usina de Belo Monte, maior projeto do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento), são pontuais e que, “de um modo geral”, a
obra está “absolutamente em dia”.
“O que pode estar atrasada é uma ação, mas outra ação está compensando”. Ele atribui os atrasos à demora na obtenção da LI (Licença de Instalação)
e ao período de chuvas, que se prolongou até o mês de junho.
(Folha de S. Paulo – 2/10/2011, com adaptações)

A alternativa que caracteriza corretamente a usina de Belo Monte é:
A) É uma usina nuclear localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
B) É uma usina hidrelétrica localizada no rio São Francisco, na Bahia.
C) É uma usina de produção de soja localizada em Palmares, em
Pernambuco.
D) É uma usina nuclear localizada em Campos Lindos, em Tocantins.
E) É uma usina hidrelétrica localizada no rio Xingu, no Pará.
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64. Três cientistas foram anunciados nesta segunda-feira como

68. Dez dias após a publicação da nova “lei do aviso prévio”,

vencedores do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2011.

empresas e sindicatos divergem em muitos pontos sobre a forma
correta de aplicação das novas regras. Enquanto o Ministério do
Trabalho não decide se vai ou não publicar uma regulamentação
para unificar as diferentes interpretações da lei, parte das empresas tem preferido protelar a homologação do desligamento de
empregados.

O norte-americano Bruce Beutler e o biólogo francês Jules
Hoffman irão dividir o prêmio de 1,5 milhão de dólares com o Ralph
Steinman, canadense radicado nos EUA.
Beutler, de 53 anos, trabalha no Instituto de Pesquisas Scripps, de La Jolla, na Califórnia. Hoffman, de 70 anos, nascido em
Luxemburgo, realizou grande parte do seu trabalho em Estrasburgo. Steinman, de 68 anos, trabalha na Universidade Rockefeller
(Nova York).
(terra.com - Ciência - 3/10/2011, com adaptações)

A Comissão encarregada da premiação justifica a escolha, afirmando que os vencedores:
A) desvendaram segredos do sistema imunológico, abrindo caminho para novas vacinas e tratamentos contra o câncer
B) desenvolveram trabalhos inéditos sobre células-tronco e manipulação genética em modelos animais
C) produziram uma vacina contra o HIV e conseguiram limitar a
ameaça do vírus a uma infecção de gravidade menor
D) realizaram descobertas importantes para o desenvolvimento
da pesquisa da fertilização in vitro
E) descobriram a bactéria Helicobacter pylori e esclareceram o
seu papel na úlcera de estômago e gastrite

65. Em 23/10/2011, foram realizadas as eleições presidenciais na
Argentina. Confirmando as indicações das pesquisas de intenção
de voto, o resultado das eleições foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Presidente eleito em primeiro turno - Hermes Binner
Presidente eleita em segundo turno - Cristina Kirchner
Presidente eleito em primeiro turno - Ricardo Alfonsín
Presidente eleita em primeiro turno - Cristina Kirchner
Presidente eleito em segundo turno - Hermes Binner

66. Em outubro passado, a morte de um grande empresário do
ramo da alta tecnologia mobilizou a imprensa mundial. Na edição de
7 de outubro, o jornal O Globo registrou que “morreu relativamente
jovem, num momento em que certamente ainda tinha muitas boas
ideias fermentando, aguardando apenas a viabilidade tecnológica
e financeira para serem implementadas” e “foi um homem ímpar,
paradoxal, que marcou profundamente o mundo”.

(O Globo Economia – 23/10/2011, com adaptações)

A principal alteração que a nova “lei do aviso prévio” introduz nas
regras até então vigentes é:
A) o período de aviso prévio passa a ser calculado na base de
quinze dias por cada ano que o trabalhador permaneceu no
mesmo emprego
B) o benefício do aviso prévio passa a valer para os servidores
públicos, desde que tenham assumido o cargo há mais de três
anos
C) o período de aviso prévio fica aumentado dos antigos trinta dias
para sessenta dias, desde que o trabalhador esteja no emprego
há pelos menos um ano.
D) o benefício do aviso prévio passa a valer apenas para o caso
de demissão sem justa causa, não sendo aplicado quando o
empregado pede demissão
E) o benefício do aviso prévio fica estendido para até noventa
dias, dependendo do tempo que o trabalhador permaneceu no
mesmo emprego

69. No dia 19/10/2011, os senadores aprovaram a nova proposta
para divisão de royalties e participação especial de petróleo entre
os entes da federação. Em uma discussão que durou cerca de oito
horas, a proposta foi duramente criticada por senadores de dois
estados produtores que se consideram muito prejudicados pelas
novas regras aprovadas. Esses dois estados são:
A)
B)
C)
D)
E)

Rio de Janeiro e Espírito Santo
Espírito Santo e Paraná
Rio de Janeiro e Paraná
Espírito Santo e Santa Catarina
Santa Catarina e Rio de Janeiro

70.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou,
no último dia 19 de outubro, por unanimidade, o Projeto de Lei da
Câmara 88/2011, que cria a Comissão Nacional da Verdade – um
colegiado incumbido de, no prazo de dois anos contados a partir
de sua instalação, investigar e elaborar um “relatório circunstanciado” sobre atentados aos direitos humanos praticados no Brasil
por razões políticas.

O empresário falecido e a empresa à qual se dedicou em vida são,
respectivamente:

Um ponto polêmico que tem suscitado diferentes opiniões é o
período histórico definido pelo Projeto de Lei para ser objeto de
investigação, que é de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Steve Jobs e Facebook
Mark Zuckerberg e Apple
Larry Page e Google
Steve Jobs e Apple
Mark Zuckerberg e Facebook

1964 a 2010
1946 a 1988
1930 a 1990
1950 a 2000
1964 a 1985

67. Segundo “O Globo Economia” do dia 20 de outubro de
2011, alguns analistas elogiaram a decisão tomada na véspera
pelo Comitê de Política Monetária – Copom – do Banco Central,
por entenderem que ela sinaliza “o retorno da previsibilidade das
ações do Banco Central do Brasil”. A decisão do Copom a que se
referiu a matéria foi:
A)
B)
C)
D)
E)

manutenção da Taxa Selic em doze por cento
elevação das alíquotas do Imposto de Renda para 2012
redução da Taxa Selic em meio ponto percentual
redução das alíquotas do Imposto de Renda para 2012
elevação da Taxa Selic em meio ponto percentual
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