
Nome do Candidato  Inscrição

ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

 01 a 15

Discursiva     01

16 a 20
Noções de Informática  21 a 25

Conhecimentos Específicos  26 a 50

Composição do Caderno:

Língua Portuguesa

Atualidades

                
• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, 

documento e o número de sua inscrição, assinando-a 
no lugar indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o emprego            
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo 
seu nome e número de inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo 
o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, pois eles assinarão o Termo de Fechamento do 
envelope de retorno das Folhas de Respostas.

                
• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído 

de qualquer equipamento eletrônico durante 
a realização da prova, ainda que esse  
equipamento esteja devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences;

• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova de cada período;

• Os cadernos de questões serão divulgados, 
no site www.aocp.com.br, juntamente com os 
gabaritos, após o encerramento da aplicação 
das provas dos dois períodos.

FOLHA DE RESPOSTAS
            

• Os únicos documentos válidos para avaliação é a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva, que 
devem ser devolvidas ao fiscal ao término da prova;

• O candidato deve preencher e assinar, com caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva;

• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: 

EMPREGO PÚBLICO - EDITAL 003/2017

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA 
METROPOLITANA DE BELÉM

ESTADO DO PARÁ

PROVA
 01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, para elaborar a 
resposta da questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 
(trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Considere a seguinte notícia de jornal:

Estranheza em licitação

O resultado de processo licitatório para a prestação de serviços em determinada Empresa de 
Economia Mista foi antecipado ao “Jornal Agora é Ontem” no dia 14 de junho, seis dias antes 
da abertura oficial dos envelopes apresentados pelos interessados, que aconteceu no dia 20 de 
junho.
Considerando esta ser uma notícia relevante, o referido Jornal a registrou em cartório, de forma 
a confirmar a veracidade ou não da informação recebida.
Com a abertura dos envelopes, foi confirmado que a fonte informativa estava correta. No 
envelope, indicou-se o nome da empresa que ficou em primeiro lugar, o número da concorrência 
da qual ela estava a participar e a informação de que ela sairia vencedora. Tudo isso registrado 
pelo “Agora é Ontem” em Cartório na mesma data em que teve acesso a esses dados. 
O presente contrato é no valor de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), 
com prazo de duração fixado em 12 (doze) meses, sendo a data de início de vigência o mês de 
novembro do corrente ano.
Questionada pelo Jornal, a referida Empresa de Economia Mista afirmou que segue todas as 
regras e normativas, bem como não deixou de observar o contido em lei para o referido certame.
Já a empresa vencedora, afirma que não teve nenhum favorecimento.
Com base nas informações contidas na fictícia notícia jornalística e em conformidade com a Lei 
Federal no 8.666/90, informe qual(is) a(s) possível(is) regra(s) jurídica(s) de Direito Administrativo 
foi(ram) descumprida(s) nesse caso e suas implicações legais.
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12. ____________________________________________________________________________________________________________
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19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________
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25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O Lado Negro do Facebook

Por Alexandre de Santi 

 O Facebook é, de longe, a maior rede 
da história da humanidade. Nunca existiu, 
antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas 
se reunissem. Metade de todas as pessoas 
com acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês. 
Em suma: é o meio de comunicação mais 
poderoso do nosso tempo, e tem mais alcance 
do que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora, não 
consegue conceber a vida sem ele. Também 
pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima 
dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente 
nova e acompanhar o que está acontecendo 
nos nossos grupos sociais. Mas essa história 
também tem um lado ruim. Novos estudos estão 
mostrando que o uso frequente do Facebook 
nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, 
mais desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais 
infelizes. 

 No ano passado, pesquisadores das 
universidades de Michigan e de Leuven 
(Bélgica) recrutaram 82 usuários do Facebook. 
O estudo mostrou uma relação direta: quanto 
mais tempo a pessoa passava na rede social, 
mais infeliz ficava. Os cientistas não sabem 
explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses 
é a chamada inveja subliminar, que surge 
sem que a gente perceba conscientemente. 
Já deve ter acontecido com você. Sabe 
quando você está no trabalho, e dois ou três 
amigos postam fotos de viagem? Você tem a 
sensação de que todo mundo está de férias, 
ou que seus amigos viajam muito mais do 
que você. E fica se sentindo um fracassado. 
“Como as pessoas tendem a mostrar só 
as coisas boas no Facebook, achamos que 
aquilo reflete a totalidade da vida delas”, diz o 
psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS 
e coordenador do Grupo de Estudos sobre 
Adições Tecnológicas. “A pessoa não vê o 
quanto aquele amigo trabalhou para conseguir 

tirar as férias”, diz Spritzer.
 E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador. Durante 
30 anos, pesquisadores da Universidade de 
Michigan aplicaram testes de personalidade a 
14 mil universitários. O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram usando 
a internet, têm 40% menos empatia que os 
jovens de três décadas atrás. A explicação 
disso, segundo o estudo, é que na vida online 
fica  fácil ignorar as pessoas quando não 
queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, 
com o tempo, esse comportamento indiferente 
acaba sendo adotado também na vida offline.

 Num meio competitivo, onde 
precisamos mostrar como estamos felizes o 
tempo todo, há pouco incentivo para diminuir o 
ritmo e prestar atenção em alguém que precisa 
de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, 
para o egocentrismo. Em 2012, um estudo da 
Universidade de Illinois com 292 voluntários 
concluiu que, quanto mais amigos no Facebook 
uma pessoa tem, e maior a frequência com que 
ela posta, mais narcisista tende a ser – e maior 
a chance de fazer comentários agressivos.

 Esse último resultado é bem 
surpreendente, porque é contraintuitivo. 
Ora, uma pessoa que tem muitos amigos 
supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos, como modéstia e 
empatia. O estudo mostra que, no Facebook, 
tende a ser justamente o contrário. 

Adaptado de Superinteressante. Disponível em:  http://super.abril.
com.br/tecnologia/o-lado-negro-do-facebook/

1. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) o comportamento de indiferença é mais 
comum entre os jovens.

(B) pessoas empáticas na vida real também 
tendem a ser empáticas no Facebook.

(C) a infelicidade é proporcional ao tempo que o 
usuário utiliza o Facebook. 

(D) quanto mais amigos a pessoa tem no 
Facebook menos comentários agressivos 
ela tende a fazer.

(E) as redes sociais trouxeram apenas 
malefícios aos seus usuários.
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2. Considerando o gênero textual do texto 
de apoio, o uso das aspas duplas no 
segundo parágrafo indica que o produtor 

(A) desconhece a voz do sujeito que escreveu 
a informação citada, mas deve relatá-la com 
a maior fidelidade e objetividade possível, 
recurso comum em Notícias. 

(B) utiliza uma estratégia discursiva para criticar 
o fato de as pessoas apenas postarem 
aspectos positivos de sua vida, de modo a 
dar ao leitor uma visão múltipla e consistente 
dos fatos relatados, característica comum 
em Artigos de Opinião. 

(C) expressa ironicamente seu pensamento 
pessoal em relação às informações, de 
modo a persuadir e sensibilizar o leitor, 
característica comum a Reportagens. 

(D) organiza as informações, segundo o ponto 
de vista de um locutor não onisciente, 
demarcando não ser responsável pelo 
discurso citado, recurso comum em Artigos 
de Opinião.

(E) demarca uma outra voz que não a sua, 
a qual pode ser reproduzida na íntegra 
ou em parte, para produzir um efeito de 
credibilidade e objetividade, recurso comum 
em Reportagens.

3. Considere o excerto: “A pessoa que 
tem muitos amigos supostamente os 
conquistou adotando comportamentos 
positivos, como modéstia e empatia.” 
De acordo com o contexto, o sentido 
do elemento grifado pode ser 
adequadamente entendido como

(A)  apatia.
(B)  indiferença.
(C)  alteridade.
(D)  moderação.
(E)  singeleza.

4. Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada esteja sendo utilizada em seu 
sentido denotativo.

(A) “Esse comportamento indiferente acaba 
sendo adotado também na vida offline”. 

(B) “Lado Negro do Facebook”.
(C)  “E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador”.
(D) “Seus amigos viajam muito mais do que 

você”.
(E) “Há pouco incentivo para diminuir o ritmo”.

5.  “Metade de todas as pessoas com acesso 
à internet, no mundo, entra no Facebook 
pelo menos uma vez por mês. Em suma: 
é o meio de comunicação mais poderoso 
do nosso tempo, e tem mais alcance do 
que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora”. 
Nesse segmento do texto, o termo ou 
expressão em destaque que se refere a 
um outro termo anterior, estabelecendo 
a coesão textual, é

(A) “Internet”.
(B) “o Facebook”.
(C) “o meio de comunicação”.
(D)  “o nosso tempo”.
(E) “a maior parte das pessoas”.

6. Em “Os cientistas não sabem explicar 
o porquê”, a palavra destacada é assim 
escrita, pois

(A) está sendo usada como substantivo, 
significando “motivo”.

(B) está sendo utilizada para introduzir uma 
causa ou explicação.

(C) funciona  como  pronome relativo, 
equivalente a “por qual razão”. 

(D) introduz frase interrogativa.
(E) está sendo utilizada em final de frase.

7. O termo destacado em “uma de suas 
hipóteses é a chamada inveja subliminar, 
que surge sem que a gente perceba 
conscientemente”, no contexto, é 

(A) partícula expletiva. 
(B) conjunção integrante.
(C) conjunção subordinativa causal.
(D) conjunção subordinativa consecutiva.
(E) pronome relativo.

8. Assinale a alternativa em que NÃO ocorre 
derivação sufixal.

(A) Poderoso.
(B) Reunissem.
(C) Supostamente.
(D) Justamente.
(E) Humanidade.
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9. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   )  No trecho “O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram 
usando a internet, têm 40% menos 
empatia que os jovens de três 
décadas atrás.”, a forma verbal 
“têm” está no plural para concordar 
com “os jovens de três décadas 
atrás”. 

(   )  As palavras “Bélgica” e 
“psicológico” acentuam-se devido 
à mesma regra.

(   )  Em “Há muito espaço, por outro 
lado, para o egocentrismo”, o 
verbo “há” está acentuado por ser 
um monossílabo tônico terminado 
em -a.

(   )  Em “os jovens de três décadas 
atrás”, as palavras “três” e “atrás” 
acentuam-se por serem oxítonas. 

(A)  V – V – V – V.
(B)  F – V – V – F.
(C)  F – F – V – V.
(D)  V – F – F – V.
(E)  F – V – F – F.

10. Em “Já deve ter acontecido com você. 
Sabe quando você está no trabalho, 
e dois ou três amigos postam fotos de 
viagem?”, em função da valorização a um 
elemento da comunicação,  predomina 
qual  função da linguagem?

(A) Metalinguística.
(B) Apelativa.
(C) Referencial.
(D) Emotiva.
(E) Fática.

11. Em “No ano passado, pesquisadores 
das universidades de Michigan e de 
Leuven (Bélgica) recrutaram 82 usuários 
do Facebook.”, a vírgula presente no 
fragmento do texto 

(A)  é obrigatória, pois separa adjunto adverbial 
de tempo antecipado.

(B)  é facultativa, pois separa advérbio de tempo 
que, independente da posição na oração, 
deve estar separado por vírgula.

(C)  é facultativa, pois está separando um termo 
que tem a mesma função do termo posposto 
a ele.

(D)  é obrigatória, pois, no período, separa 
oração subordinada adverbial anteposta à 
principal. 

(E)  está inadequada, pois separa termos 
essenciais da oração.

12. Em “Metade de todas as pessoas com 
acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês”, 
a crase ocorreu 

(A) para atender à regência do verbo “entra”.
(B) para introduzir expressão adverbial 

feminina.
(C) para indicar que houve junção de dois  

artigos definidos, no feminino e no singular.
(D) para atender a regência de “acesso” e 

pela presença de artigo definido, feminino, 
singular que antecede “internet”.

(E) inadequadamente, pois a palavra internet 
não admite artigo.

13. Assinale a alternativa correta quanto 
à relação semântica existente entre as 
seguintes orações: “O Facebook é ótimo. 
Nos aproxima dos nossos amigos.”

(A)  Concessiva.
(B)  Consecutiva.
(C)  Temporal.
(D)  Adversativa.
(E)  Explicativa.

14. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado é um pronome relativo.

(A) “Novos estudos estão mostrando que o 
uso frequente do Facebook nos torna mais 
impulsivos”. 

(B) “Metade de todas as pessoas com acesso à 
internet, no mundo, entra no Facebook pelo 
menos uma vez por mês”. 

(C) “A maior parte das pessoas o adora”.
(D) “Uma pessoa que tem muitos amigos 

supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos”.

(E) “Na vida online fica  fácil ignorar as 
pessoas quando não queremos ouvir seus 
problemas”.

15. Analise o seguinte trecho e assinale a 
alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que 
o uso frequente do Facebook nos torna 
mais impulsivos, mais narcisistas, mais 
desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros.”

(A)  Trata-se de um período composto por duas 
orações.
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(B)  Os sujeitos das orações são, 
respectivamente, ‘”Novos estudos” e “o uso 
frequente do Facebook”.

(C)  Existe uma oração principal, não iniciada 
por conjunção, e uma oração subordinada, 
iniciada por conjunção integrante.

(D)  Existem duas orações e, em uma delas, o 
sujeito está oculto para evitar repetições 
desnecessárias.

(E)  A locução verbal “estão mostrando” poderia 
ser substituída por “mostram” sem prejuízo 
de entendimento à oração em questão.

AT U A L I D A D E S

16. “‘Monopólio’ brasileiro do nióbio gera 
cobiça mundial, controvérsia e mitos. 
Com 98% das reservas, Brasil não 
tem política específica para o mineral. 
Exportações cresceram 110% em 10 anos 
e somaram US$ 1,8 bi em 2012.”

Em relação ao nióbio brasileiro, assinale 
a alternativa correta. 

(A)  O depósito localizado no carbonatito do 
barreiro em Araxá (MG) é responsável 
pela maior produção brasileira. O nióbio 
é considerado  fundamental para a indústria 
de alta tecnologia, como os tomógrafos de 
ressonância magnética, para a indústria 
aeroespacial, entre outras.

(B)  As maiores reservas de nióbio estão 
localizadas na Amazônia (75%), onde 
a empresa Vale detém o monopólio de 
exploração e comercialização. 

(C)  O nióbio é um mineral nobre e raro encontrado 
em poucos países e seu preço está muito 
próximo do valor do ouro, o que levou Walter 
Moreira Salles, banqueiro brasileiro, a investir 
na extração desse minério. 

(D)  O fato de o Brasil possuir cerca de 98% 
das reservas conhecidas garante ao país 
muitos anos de monopólio da oferta. Devido 
ao crescimento da intensidade de uso e 
das inúmeras possibilidades de aplicações, 
a relevância e a valorização desse mineral 
são comparadas ao ouro e ao petróleo.

(E)  A oferta de nióbio está praticamente toda 
nas mãos das duas gigantes mineradoras 
que operam no país, a estatal Companhia 
Siderúrgica Nacional e a Anglo American. 

17. “Multinacional francesa vai investir mais 
de R$1 bilhão no estado do Pará. Mais 
uma multinacional se instala em território 
paraense de olho nas oportunidades 
logísticas do Pará.”

Em relação à vinda de multinacionais 
para o estado do Pará, vários fatores 
podem contribuir para atrair empresas. 
Referente à instalação dessas empresas 
e ao desenvolvimento econômico, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
busca implementar projetos no setor de 
logística e pretende montar uma estrutura 
hidroviária com saída da região sul do Pará, 
passando pela Zona Franca de Manaus, 
o que facilitará um intercâmbio comercial 
benéfico aos estados do Pará e Amazonas.  

(B)  A Louis Dreyfus Company (LDC), empresa 
do setor de commodities, vem investimento 
em experimentos no Pará, como em 
lavouras de trigo voltadas para exportação. 
Com isso, a região sul do estado se torna 
um polo de destaque do setor. 

(C)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
atua em quase todas as frentes da cadeia 
de alimentação. Recentemente instalada 
no Brasil, vem recebendo investimentos 
governamentais, em especial do estado do 
Pará, por meio de subsídios para realizar 
suas atividades. 

(D)  As empresas multinacionais, e mesmo as 
grandes empresas brasileiras, buscam se 
localizar em áreas atrativas, onde os custos 
de produção não sejam onerosos. O Pará 
apresenta uma logística atrativa no setor 
fluvial, com saída para o oceano, tendo os 
rios tapajós e madeira como algumas de 
suas principais vias. 

(E)  O Pará possui uma localização geográfica 
estratégica para investimentos em setores 
de logística. A multinacional Louis Dreyfus 
Company (LDC), de origem francesa, está 
investindo na aquisição de terrenos para 
a construção de transbordos e portos em 
Vila do Conde, em Barcarena, e localidades 
circunvizinhas, além de fazer estudos para 
a construção de um porto às margens do 
Rio Tapajós. 
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18. No norte do país, o jeito de ser paraense 
chama a atenção, seja na forma de 
falar, de cantar, de dançar ou de vestir. 
Apesar das influências do resto do país, 
o paraense mantém, com fervor, o gosto 
pelas coisas da terra.
Sobre a cultura do Pará, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  O carimbó é um ritmo musical 
amazônico e também uma dança 
de roda de origem indígena típica 
da região litorânea do estado do 
Pará. Influenciado por negros e 
portugueses, o termo “Dança do 
Carimbó” vem do título dado pelos 
indígenas aos dois tambores de 
dimensões diferentes, que servem 
para o acompanhamento básico do 
ritmo.

(   )  Em Belém, o Círio de Nazaré 
consiste na devoção à Virgem de 
Nazaré, que começou após o caboclo 
Plácido ter encontrado uma pequena 
imagem de Nossa Senhora às 
margens do Igarapé      Murutucu.

(   )  A culinária do Pará expressa muito de 
sua cultura regional e pratos como: 
Pato a tucupi, Caruru,          tacacá, 
Barreado e Chambaril traduzem a 
exótica cozinha paraense. 

(   )  A lenda do boto faz parte do folclore 
da região norte. Ela era utilizada 
para justificar uma gravidez fora do 
casamento e, ainda hoje, costuma-se 
dizer que uma criança é filha do boto 
quando não se sabe quem é o pai.  

(   )  O festival dos bois garantido e 
caprichoso, típico do Pará, é realizado 
no fim de cada ano e marca um evento 
festivo equivalente ao carnaval das 
demais regiões do Brasil. 

(A)  F – V – V – V – F. 
(B)  V – F – F – V – V. 
(C)  F – V – F – F – V. 
(D)  V – F – V – F – F.
(E)  V – V – F – V – F. 

19. Observe o mapa sobre as potencialidades 
hidrográficas do Pará e assinale a 
alternativa correta. 

(A)  A ilha de Marajó, banhada pelos rios Xingu 
e Amazonas, é um dos principais pontos 
turísticos da região, com destaque para o 
artesanato marajoara.

(B)  O Parque do Xingu, onde nasce o rio com 
mesmo nome, localiza-se na região nordeste 
do Estado do Pará, apresentando potencial 
para instalação de usinas hidrelétricas. 

(C)  Criado em 1985 pelo Governo Federal, 
o Programa Calha Norte tem como objetivo 
principal a manutenção da soberania da 
Amazônia, contribuindo para a promoção 
de seu desenvolvimento ordenado e 
sustentável. O projeto está presente 
também na Ilha do Marajó (PA) e na região 
ao sul da bacia do Amazonas, alcançando 
os limites dos estados de Rondônia e Mato 
Grosso.

(D)  O governo do Pará e a FUNAI (Fundação 
Nacional de Amparo ao Índio) analisaram 
em conjunto projetos que autorizam a 
exploração de ouro nas bordas da barragem 
de Belo Monte, sendo mais um projeto 
ecologicamente econômico. 
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(E)  A região destacada no mapa hidrográfico 
da costa oeste atlântica é simbolicamente 
importante, devido à revolta de cabanos 
durante o período regencial (1831 – 1840), 
revolta esta que obteve êxito até o início do 
segundo reinado. 

20. O Pará é o quinto Estado a realizar a 
oficina de implantação do Programa 
de Educação Ambiental e Agricultura 
Familiar (PEAAF). O objetivo do evento é 
orientar os cidadãos sobre a implantação 
do programa, com base em ações 
educativas permanentes. O planejamento 
envolve diferentes representantes de 
órgãos federais, estaduais e municipais, 
instituições e comunidade local.

Acerca da agricultura e do modo de 
produção rural no Pará, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A)  No Pará, os agricultores familiares contam 
com apoio da empresa de assistência 
técnica e extensão rural (EMATER) que 
presta orientações para o produtor ter 
sucesso do plantio à colheita. 

(B)  O Programa de Educação Ambiental e 
Agricultura Familiar (PEAAF) está definindo 
as bases institucionais e pedagógicas para 
as ações de educação ambiental voltadas 
à agricultura familiar, que incentivam a 
transição para um padrão produtivo e um 
ambiente rural mais justo e sustentável em 
todo o Estado.

(C)  Como exemplo de iniciativa nessa área, 
o município de Bragança (reduto de 
imigrantes japoneses) foi selecionado para 
realizar a formação de agentes populares 
de educação ambiental e implantação de 
projetos comunitários. Além dessa ação, o 
Pará já possui experiências agroextrativistas 
de açaizeiros, pequenos pescadores, 
quebradeiras de coco, castanheiros e 
agricultores de produção orgânica.

(D)  Mapas de solos elaborados pela 
Embrapa indicam as melhores áreas 
para a agricultura no Pará, sendo 
que aproximadamente 87% da área 
desflorestada está apta para a agricultura 
ou a pecuária.

(E)  O desmatamento na Amazônia se                                                                   
concentrou em quatro estados: Pará, 
Amazonas, Mato Grosso e Amapá. O 
Pará é o estado que menos constatou 
desmatamento. Metade de tudo o que foi 
desmatado na região ocorreu nos demais 

estado, e Altamira foi a cidade que mais 
se destacou em conter o desmatamento, 
mesmo tendo um boom populacional nos 
últimos anos causado pela construção da 
hidrelétrica de Belo Monte.

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A

21. Com relação à compactação de arquivos 
e compressão de dados, assinale a 
alternativa  INCORRETA.

(A) Os arquivos MP3 são exemplos de utilização 
de compressão de dados que podem refletir 
na redução de qualidade do áudio.

(B) Na compactação de arquivos, são utilizadas 
técnicas para conseguir a representação do 
arquivo original com redução de espaço.

(C) No sistema operacional Microsoft Windows 
7, é necessário software de terceiros para 
descompactar arquivos do tipo ZIP.

(D) Cada esquema de compactação exige 
uma tecnologia específica. Por isso, 
para a descompactação do documento  
compactado, é necessário um software 
compatível com as tecnologias 
para a operação de compactação e 
descompactação.

(E) Várias tecnologias de compactação podem 
ser utilizadas simultaneamente para gerar 
arquivos com menor utilização de espaço 
em disco.

 
22. Com relação aos certificados de 

segurança para navegação de internet, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Certificados de segurança são utilizados 
para minimizar riscos de invasão e 
interceptação de dados.

(B) Erros na configuração de data e hora 
do computador podem gerar erros ou 
mensagens de erro para o usuário.

(C) Certificados vencidos podem gerar erros ou 
mensagem de erro para o usuário.

(D) Padrões antigos de certificados podem 
gerar erros ou mensagem de erro para o 
usuário.

(E) A falta de certificado de segurança impede a 
navegação de internet.
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23. Na configuração de uma conta de e-mail, 
por padrão, as portas dos servidores 
de entrada e de saída de e-mail são, 
respectivamente,

(A) 110, 25 (atualizada recentemente para 587)
(B) 25 (atualizada recentemente para 587), 110
(C) 110, 400
(D) 443, 110
(E) 21, 110 

24. Em tecnologia de computadores, a 
tradução das siglas SSD e HDD tem como 
significado, respectivamente:

(A) Simples Serviço Digital, Disco Rígido.
(B) Simples Serviço Digital, Disco Alta Definição.
(C) Simples Serviço Digital, Alta definição 

Digital.
(D) Unidade de Estado Sólido, Disco Rígido.
(E)  Unidade de Estado Sólido, Disco Alta 

Definição.

25. O resultado da fórmula do Excel 
=SE(SOMA(3;4;5)>10;"maior";"menor")  
é

(A) #NOME?
(B) 10
(C) 3;4;5
(D) maior
(E) menor

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. A organização estatal tem como função 
dinamizar a atuação do Estado frente a 
seus súditos, de forma célere e efetiva, 
de acordo com as particularidades gerais 
(União), regionais (Estaduais) e locais 
(Municipais). Nesse sentido, conforme 
dispõe a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.

(A) A manutenção do serviço postal pertence 
aos Estados membros, podendo haver as 
devidas adequações pelos Municípios em 
razão de suas particularidades.

(B) O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de quinze dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará.

(C) A eleição do Governador e do Vice-
Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á no segundo 
domingo de outubro, em primeiro turno, 
e no segundo domingo de novembro, 
em segundo turno (se houver), do ano 

anterior ao do término do mandato de seus 
antecessores.

(D) A proteção da infância e da juventude possui 
competência concorrente entre União, 
Estados e Municípios.

(E)  A competência para legislar sobre seguridade 
social é comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

27. Os Direitos e as Garantias Fundamentais 
são chamados pela doutrina como 
“cláusulas pétreas”, uma vez que não 
podem ser modificados mediante simples 
emenda em razão de sua importância 
para o ordenamento jurídico brasileiro. 
Nesse sentido, considerando os direitos 
individuais e coletivos, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Em razão do princípio da isonomia, não há 
distinção para o cumprimento da pena.

(B) O direito de propriedade é relativizado 
em conformidade com os anseios sociais, 
podendo, no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente utilizar-se 
desse bem particular, sempre assegurada 
ao proprietário indenização ulterior.

(C) É garantido o direito de reunião, desde 
que esta ocorra de forma pacífica, sem 
armas, em locais abertos ao público, desde 
que comuniquem com antecedência a 
autoridade competente e que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local.

(D) Por força da soberania estatal, os direitos 
e as garantias expressos na Constituição 
Federal de 1988 não abrangem aqueles 
decorrentes do regime e dos princípios 
originários dos tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil.

(E) É vedada a imposição de pena de morte 
no Brasil, bem como as penas de caráter 
perpétuo ou degradante, salvo em caso de 
guerra declarada.

28. A Administração Pública, nos termos 
da Constituição Federal de 1988, deve 
obedecer a princípios basilares, bem 
como outras regras gerais. Considerado 
o exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O percentual dos cargos e empregos públicos 
reservados às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme regra constitucional, é 
fixado em 10% (dez por cento) sobre o total 
de vagas disponíveis.

(B) Com exceção dos casos especificados em 
lei, as obras, serviços, compras e alienações 
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serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

(C) A acumulação remunerada de cargos 
públicos é vedada no ordenamento jurídico 
brasileiro, com suas devidas exceções, as 
quais não são extensíveis aos empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo 
Poder Público.

(D) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, nela podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, desde 
que estes façam parte da gestão.

(E) O prazo de validade do concurso público 
será de até um ano, prorrogável uma vez 
por igual período, totalizando dois anos o 
período prescricional.

29. Considerados essenciais para a 
efetivação dos direitos mínimos de 
existência, os direitos sociais são 
elevados a nível constitucional, de forma 
a auxiliar na garantia da efetivação 
da dignidade da pessoa humana. 
Considerando os direitos sociais 
expressos na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta sobre 
o direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais. 

(A) Os trabalhadores têm direito à remuneração 
superior quando do serviço extraordinário, 
bem como a possibilidade de participação 
nos lucros, ou resultados da empregadora, 
sendo esta desvinculada da remuneração.

(B) O piso salarial deve ser  proporcional à 
extensão e à complexidade do trabalho. 
Além disso, a remuneração do trabalho 
diurno deve ser superior à do noturno. 

(C) Os trabalhadores têm direito ao repouso 
semanal remunerado, dando-se preferência 
aos sábados e domingos, bem como a 
proteção contra a despedida por justa causa, 
à qual implicará indenização compensatória. 

(D) Os trabalhadores têm direito ao  seguro  
contra acidentes de trabalho, cujo 
recolhimento fica a cargo do empregado, 
mas não afasta a  responsabilização   
por dolo ou culpa, a  qual recai sobre o 
empregador.

(E) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, desde que sejam realizados 
atos que reduzam os riscos inerentes à 
atividade desenvolvida, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança.

30. O Direito se expressa nas mais diferentes 
formas, mas sua eficácia, muitas vezes, 
está condicionada às regras positivadas. 
Todavia nem sempre as regras emanadas 
pelo Poder Público respondem a todos os 
problemas sociais, exigindo assim uma 
atenção maior ao aplicador da Lei, desde 
a observação da vigência e interpretação 
de uma lei, até a integração normativa. 
Considerando o exposto, assinale a 
alternativa correta.

(A) A vacatio legis corresponde ao período de 
vigência das leis temporárias.

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
não revoga nem modifica a lei anterior.

(C) As leis temporárias permanecem em vigor 
até que sejam modificadas ou revogadas 
por outra lei de mesma natureza. 

(D) A analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito são entendidos como as 
fontes não formais do direito.

(E) A alegação de ignorância legislativa implica 
escusa obrigacional.



12Analista Fundiário - Advogado

31. A função administrativa do Estado, 
bem como a atuação daqueles que 
a desempenham, está regulada pelo 
Direito Administrativo. Dessa forma, 
considerando o conceito e as funções 
desse ramo do Direito Público e suas 
relações com as outras disciplinas 
jurídicas, assinale a alternativa correta.

(A) A presente área jurídica mantém relações 
íntimas com o Direito Constitucional, uma 
vez que é o presente ramo do Direito quem 
trata dos princípios basilares da função 
administrativa, tal como da legalidade, 
moralidade e publicidade.

(B) A temática de Direito Administrativo está 
relacionada à própria Administração do 
Estado. Desta feita, esse ramo do Direito 
não se relaciona com o Direito Penal, pois a 
responsabilização na função administrativa 
é meramente civil.

(C) Apesar de sua característica multidisciplinar, 
o Direito Urbanístico deixa de interagir com 
o Direito Administrativo em razão da atuação 
dos chamados observatórios sociais.

(D) A função administrativa do Estado é 
direcionada unicamente à atuação do 
Poder Executivo, o que implica afirmar 
que as atividades para a pacificação social 
decorrem do efetivo exercício do referido 
Poder.

(E) Pelas regras constitucionais, os princípios 
da administração pública são aplicados 
à administração direta, cabendo à 
administração indireta a aplicação dos 
princípios de direito civil.

32. Sobre os cargos, empregos e funções 
públicas, assinale a alternativa correta.

(A) A associação sindical de servidor público 
civil é inerente ao cargo, razão pela qual 
sua sindicalização é obrigatória.

(B) O prazo de validade do concurso público 
será de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado até duas vezes, de forma a 
não ultrapassar o mesmo lapso temporal, 
respeitando, assim, o limite de 02 (dois) 
anos.

(C) A Constituição Federal Brasileira de 1988 
reserva 10% (dez por cento) dos cargos 
e empregos públicos para pessoas com 
deficiência, cuja comprovação obedecerá 
os critérios estipulados em edital.

(D) Os cargos e empregos públicos podem 
ser acessíveis aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas a função pública não 
pode ser exercida por estrangeiros.

(E) As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, 
a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.

33. Os princípios são norteadores de todo o 
ordenamento jurídico. O mesmo se pode 
afirmar sobre a administração pública. 
Assim, considerando a natureza, os 
fins e os princípios básicos de direito 
administrativo, assinale a alternativa 
correta.

(A) Apesar de a Constituição Federal 
elencar expressamente cinco princípios 
da administração pública, é entendido 
pela doutrina   que outros princípios 
constitucionais também se aplicam à 
presente temática, bem como outros 
que sequer são mencionados no texto 
constitucional.

(B) A administração pública está obrigada por lei 
ao cumprimento de certas finalidades, entre 
elas a supremacia dos interesses estatais 
frente aos interesses da coletividade.

(C) Pelo princípio da publicidade, os 
administrados, ou seja, a coletividade 
pública em geral, devem ser tratados sem 
qualquer discriminação (benéficas ou 
detrimentosas).

(D) O princípio do contraditório e da ampla 
defesa se aplicam quando de litígios 
judiciais administrativos, mas não nos 
procedimentos administrativos em geral.

(E) Os atos administrativos não importam em 
motivação, uma vez que se presume a lisura 
e a moralidade da Administração Pública.

34. O exercício da atividade administrativa, 
para que possa ser efetivo, necessita 
dos poderes que lhe são conferidos 
pelo ordenamento jurídico vigente. Em 
relação ao assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Apesar de o poder discricionário implicar 
uma liberdade à Administração Pública, este 
está sujeito às normas jurídicas vigentes, 
bem como aos interesses coletivos, o que 
impede seu uso abusivo.

(B) Considerando que a lei nem sempre 
consegue atender a todos os casos, por 
força do poder regulamentar, é possível 
ser expedidos regulamentos para a fiel 
execução da lei.
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(C) Objetivando apurar e punir faltas funcionais, 
é atribuído à Autoridade Administrativa o 
poder hierárquico.

(D) Ainda que seja aparentemente paradoxal, 
o poder de polícia constitui limitação à 
liberdade individual e, ao mesmo tempo, é 
o garantidor dessas mesmas liberdades.

(E) Quando a autoridade administrativa é 
obrigada a tomar determinada decisão em 
razão de determinada circunstância, tem-se 
o chamado poder vinculado.

35. Em razão da omissão legislativa, a 
definição de ato administrativo ficou a 
cargo da doutrina que acaba por divergir 
quando de sua conceituação. Todavia 
isso não impede de se destacar as 
características do ato administrativo, 
bem como seus requisitos. Ante ao 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O ato administrativo provém do Estado, ou 
de quem esteja a exercer tais prerrogativas, 
mas, para produzir efeitos jurídicos, exige a 
efetiva manifestação do Poder Judiciário.

(B) Segundo a doutrina, o ato administrativo 
deve ser perfeito, válido e eficaz, sendo a 
perfeição relacionada ao ato que completou 
o ciclo necessário à sua formação; a 
validade é o preenchimento dos requisitos 
estabelecidos pela ordem jurídica, e 
a eficácia é quando o ato se encontra 
dependente de evento posterior.

(C) Nas relações entre particulares, tem-
se como regra a capacidade entre os 
agentes, mas, no âmbito administrativo, a 
competência do agente decorre da norma 
jurídica, que irá delimitar as atribuições de 
cada órgão ou autoridade.

(D) A forma do ato administrativo engloba 
as regras jurídicas de expressão da 
vontade administrativa, que pode ser 
realizada na forma  oral  (verbal) ou 
escrita,  sendo  admitida, em algumas  
hipóteses, a  expressão tácita da vontade 
da Administração Pública.

(E) Por força do interesse público, para que o 
ato administrativo seja colocado em prática, 
em regra, é necessária prévia autorização/
manifestação judicial.

36. Considerando que a Administração 
pode celebrar acordos com particulares, 
atendendo aos anseios tanto do ente 
público quanto do particular, mas cuja 
finalidade principal é atender ao interesse 
público, tendo como base as regras 
legais, assinale a alternativa correta.

(A) Um dos poderes que assistem à 
Administração é o de acompanhar e fiscalizar 
a execução dos contratos administrativos, 
mas a imposição das sanções estipuladas 
no caso de descumprimento contratual fica 
a cargo do Judiciário.

(B) A Lei Federal no 8.666/93 concede, à 
Administração, total e ilimitada liberdade 
para a modificação unilateral do contrato 
administrativo.

(C) Por ser de relevante interesse público a 
parceria entre a Administração e particulares, 
é possível a alteração unilateral do contrato 
administrativo, quando houver modificação 
no projeto  ou das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus 
objetivos.

(D) Se no acordo não foram contemplados 
preços unitários para obras ou serviços, 
estes serão fixados por ato unilateral da 
Administração, cabendo ao particular 
aceitar ou rescindir ao contrato conforme 
suas cláusulas penais.

(E) O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 35% 
(trinta e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 70% (setenta por cento) para 
os seus acréscimos.

37. Conforme dispõe o art. 3º, da Lei Federal 
no 8.666/93, a licitação é destinada a 
garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, de forma 
a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional. O mesmo 
artigo legal ainda determina que sejam 
observados os seguintes princípios:

(A) legalidade, morosidade, igualdade e 
liberdade.

(B) impessoalidade, liberdade, legalidade e 
moralidade.

(C) liberdade, legalidade, impessoalidade, 
morosidade.

(D) moralidade, legalidade, impessoalidade e 
igualdade.

(E) legalidade, fraternidade, moralidade e 
igualdade.
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38. No que tange às modalidades licitatórias, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A modalidade   da qual participam 
interessados de ramo relacionado ao 
objeto do futuro contrato, podendo 
estar cadastrado ou não, escolhidos e 
convidados pela unidade administrativa 
em número mínimo de três, a qual deverá 
afixar, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade, que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas, é denominada convite.

(B) A modalidade licitatória entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação, é 
chamada de tomada de preços.

(C) Quando a Administração abre a 
possibilidade a quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios 
ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias, tem-se a 
modalidade licitatória legalmente nominada 
como concurso.

(D) Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

(E) O pregão, modalidade licitatória criada 
após as demais existentes, destina-se à 
aquisição, por quaisquer interessados, 
de bens e serviços comuns, sem limite de 
valor, em que a disputa é feita por meio de 
propostas e lances em sessão pública.

39. Para ser realizada uma obra pública, foi 
realizado um processo licitatório do qual 
participaram 03 (três) empresas, sendo 
elas a “X”, a “Y” e a “Z”. As empresas “X” 
e “Z”, conhecidas participantes de tais 
certames, pactuaram entre si e firmaram 
os limites máximos de valores que 
apresentariam, de forma a prejudicar a 
empresa “Y” e beneficiar uma delas. Com 
base nas informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta.

(A) Conforme dispõe a legislação, a presente 
atuação das empresas “X” e “Z” implicou  
fato típico, cuja sanção implica pena de 
reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

(B) O produto da arrecadação da multa aplicada 
à infração penal, cometida por “X” e “Z” 
bem como as demais relativas à referida 
legislação especial, irão se reverter a um 
Fundo Nacional de combate às fraudes nos 
processos licitatórios.

(C) Os crimes previstos na lei de licitações 
são de ação penal pública condicionada 
à representação da Administração 
competente.

(D) A pena de multa para o referido caso 
consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá ao 
valor total do certame licitatório.

(E) Os índices percentuais utilizados para 
se calcular a pena de multa não poderão 
ser inferiores a 2% (dois por cento), nem 
superiores a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.

40. Conforme determina o art. 175, da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, 
fica o Poder Público encarregado, nos 
limites legais, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, da prestação de 
serviços públicos. Nesse sentido, 
considerando os conceitos e as regras 
gerais dos serviços públicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Os serviços públicos podem ser definidos 
como a atribuição do exercício de uma 
atividade de interesse público pelo Estado 
a alguém que aceite prestá-lo em nome do 
próprio ente estatal, cujas responsabilidades 
pertencem a este último.

(B) O concessionário do serviço público tem 
o direito de se remunerar pela própria 
exploração da atividade assumida.

(C) Os contratos de serviço público não 
poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas, cabendo à lei firmar os instrumentos 
necessários para ser mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro.

(D) Em razão do princípio da isonomia, quando 
em igualdade de condições apresentadas, 
não será dada preferência à proposta 
apresentada por empresa brasileira.

(E) Após a publicação do edital de licitação, 
abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que 
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o Poder Público apresente a justificativa 
para a outorga de concessão ou permissão 
do serviço público, caracterizando objeto, 
área e prazo.

41. O Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, ao dispor sobre a organização 
da Administração Federal, afirmou que 
esta pode ser realizada de forma direta 
e indireta. Assim, com base no referido 
instrumento normativo e nas demais 
legislações pertinentes, assinale a 
alternativa correta.

(A) As autarquias, por serem pessoas de Direito 
Público, podem ser titulares de interesses 
públicos, ao contrário de empresas públicas 
e sociedades de economia mista, as quais, 
sendo pessoas de Direito Privado, podem 
apenas receber qualificação para o exercício 
de atividades públicas.

(B) A entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada por lei para a 
exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria 
à União ou a entidade da Administração 
Indireta, é chamada de empresa pública.

(C) As empresas públicas devem adotar, 
obrigatoriamente, a forma de sociedade 
anônima. Já as sociedades de economia 
mista podem adotar qualquer forma 
societária admitida em direito.

(D) Tanto as autarquias quanto as fundações 
públicas são consideradas pessoas 
jurídicas de Direito Privado em razão 
da base estrutural que possuem, mas 
são diretamente supervisionadas pelo 
Presidente da República.

(E) São aplicadas às fundações públicas 
as disposições de Direito Civil, inclusive 
a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas para que possa adquirir 
personalidade jurídica.

42. Considerando que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece as 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal 
juntamente de outras providências, 
supondo que, durante determinado 
período de apuração individualizado, 
os seguintes entes públicos tiveram os 
seguintes gastos totais com pessoal: 
União – 52% (cinquenta e dois por cento); 
Estado membro “X” – 60% (sessenta 

por cento); e Município “Alfa” – 50% 
(cinquenta por cento), qual(is) do(s) 
ente(s) público(s) não violou/violaram 
os percentuais totais da receita líquida 
discriminados na referida lei?

(A) A União,  o Estado membro “X” e o Município 
“Alfa” estão em conformidade com a 
legislação em vigor.

(B) A União e o Município “Alfa” cumprem o 
determinado em lei federal, mas o Estado 
membro “X” não.

(C) A União e o Estado membro “X” atendem 
aos limites legais, mas o Município “Alfa” 
viola a regra fiscal.

(D) O Estado membro “X” e o Município “Alfa” 
respeitam a limitação legal, mas a União 
viola o contido em lei federal.

(E) Apenas o Município “Alfa” observa os 
limites fiscais estabelecidos em lei, já a 
União e o Estado membro descumprem a 
responsabilidade a eles imposta.

43. Um determinado servidor público, ao 
longo do exercício de sua função, teve 
acesso às mais variadas informações, 
sendo algumas com características 
públicas e outras que exigiam silêncio. 
Supondo que esse funcionário público 
revelou dados confidenciais sobre 
assuntos funcionais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Com a respectiva prática de prevaricação, 
o referido servidor violou o dever de 
assiduidade a ele imposto.

(B) Com a respectiva prática de concussão, 
o referido servidor violou o dever de 
obediência a ele imposto.

(C) Com a respectiva prática de violação de 
sigilo profissional, o referido servidor violou 
o dever de segredo a ele imposto.

(D) Com  a  respectiva prática de 
condescendência criminosa, o referido 
servidor violou o dever de probidade.

(E) Com a respectiva prática de peculato, o 
referido servidor violou o dever de sigilo 
profissional.
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44. A Administração, para poder exercer suas 
atividades, necessita ser detentora de 
bens que possam garantir a efetividade 
destas. Tais bens, por sua vez, formam 
o chamado “domínio público”. Assim, 
com base na ideia de administração, 
utilização, alienação e características 
dos bens públicos, assinale a alternativa 
correta.

(A) A inalienabilidade dos bens públicos tem 
caráter absoluto, uma vez que esta é a 
melhor forma de se preservar o patrimônio 
nacional.

(B) Para resguardar os interesses públicos, 
o legislador infraconstitucional vedou a 
utilização de bens públicos por particulares.

(C) As terras devolutas, mesmo sendo 
consideradas bens públicos dominicais, 
estão sujeitas ao chamado processo 
discriminatório, o qual objetiva afastar a 
incerteza jurídica do domínio público ou 
particular dessas áreas.

(D) Os bens públicos dominicais são 
destinados à utilização imediata do povo. 
Por esse motivo, só podem ser alienados se 
respeitarem as determinações legais.

(E) As repartições públicas estão instaladas 
nos chamados bens de uso comum.

45. Para a realização de um determinado 
negócio jurídico, Fulano e Beltrano 
firmaram entre si um acordo para entrega 
e pagamento. Uma vez cumprido o pacto 
sem qualquer malícia de quaisquer 
das partes, Beltrano é surpreendido 
com a visita de Cicrano, pai de Fulano, 
afirmando que este último possui 16 
(dezesseis) anos e não é emancipado. 
Com base no presente caso narrado e 
nas regras gerais da legislação civil, 
assinale a alternativa correta.

(A) A nulidade no referido negócio jurídico é 
gritante, uma vez que Fulano, por ser menor 
de 18 anos, deveria estar devidamente 
representado para a validade do presente 
negócio jurídico.

(B) A invalidade desse negócio jurídico depende 
exclusivamente da manifestação realizada 
ou por Fulano ou por Beltrano, uma vez que 
foram estes que se obrigaram.

(C) Supondo que Cicrano convalide 
posteriormente o referido negócio jurídico, 
este será válido e não poderá mais ser 
anulado.

(D) O referido negócio jurídico será 
obrigatoriamente anulado, independente de 

prejuízo, cabendo a Beltrano requerer tal 
fato em juízo.

(E) A idade das partes envolvidas no negócio 
jurídico é irrelevante, razão pela qual este 
deve ser mantido.

46. A alteração da legislação processual 
civil, em 2015, conseguiu agradar e 
desagradar aos processualistas nos 
mais variados aspectos. Dessa forma, 
considerando as normas processuais 
gerais, assinale a alternativa correta.

(A) O cônjuge não necessita do consentimento 
do outro para propor ação que verse sobre 
direito real imobiliário. O mesmo não se 
aplica quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens.

(B) Para efeito forense, sábados e domingos 
são considerados feriados.

(C) O atual Código de Processo Civil inovou 
ao possibilitar demandar em juízo sem 
interesse e sem legitimidade.

(D) Quando a lei prescrever determinada 
forma, mas o ato for realizado de outra 
forma e atingir sua finalidade, o juiz deverá 
considerar este inválido.

(E) Qualquer decisão judicial será considerada 
como não fundamentada quando deixar de 
seguir enunciado de súmula, jurisprudência 
ou precedente invocado pela parte, mesmo 
quando demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento.

47. Um funcionário candidatou-se à vaga 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). Duas semanas antes 
da eleição, ele foi demitido sem justa 
causa por seu empregador. Com base 
nas informações prestadas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Caso o funcionário já tivesse sido eleito, este 
gozaria da estabilidade para empregado 
eleito para a CIPA.

(B) Supondo que o funcionário não tivesse sido 
demitido, este, por ser candidato à vaga da 
CIPA, manteria o benefício de jornada de 
trabalho reduzida em 10% (dez por cento).

(C) O aviso prévio dado aos candidatos de vaga 
da CIPA é dado em dobro, independente de 
ser pago ou cumprido.

(D) Por ser candidato, o funcionário a 
reclamatória trabalhista contra seu 
empregador deverá ocorrer por intermédio 
de seu respectivo Sindicato, não podendo 
ser objeto de conciliação.
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(E) Mesmo sendo candidato, o funcionário 
goza do benefício da estabilidade em seu 
emprego, a qual será estendida até um ano 
após o mandato, caso seja eleito.

48. Alguns contribuintes de um determinado 
Município, após a realização de uma 
obra pública, passaram a ser devedores 
de tributo municipal, uma vez que, 
supostamente, essa atividade valorizou 
o imóvel de cada um dos membros 
do referido grupo. Com base nas 
informações apresentadas e nas normas 
jurídicas vigentes, assinale a alternativa 
correta para o presente caso.

(A) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, mas que só é devido se 
houver valorização do bem jurídico, cuja 
competência fica a cargo do Município 
referido.

(B) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador é a aquisição de bem imóvel, 
ao qual sua cobrança está atrelada às 
atividades públicas mínimas necessárias 
para justificar sua cobrança, podendo esta 
ser realizada apenas pelo Município.

(C) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, cuja obrigatoriedade incide 
sobre o bem, independente de quaisquer 
outros fatores, podendo ter sua cobrança 
tanto pelo Município quanto pelo Estado 
membro onde se localiza o ente público 
municipal.

(D) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador decorre da realização de obra 
pública, mas que só é devido se houver 
valorização do bem jurídico, cuja cobrança 
compete ao Município referido.

(E) O tributo ao qual se refere é a taxa, cujo fato 
gerador decorre da aquisição de bem imóvel 
que por ventura tenha sido atingido por obra 
pública, ao qual pode ou não valorizar o 
referido bem jurídico, e sua cobrança fica a 
cargo do Município referido.

49. O Município de Belém (PA), por estar 
localizado em uma área de enorme 
interesse ambiental, restringe algumas 
utilizações de seu território, mas não 
deixa de respeitar o desenvolvimento 
social.  Para tanto, foram instituídas 
diversas leis para regular a utilização 
racional e, consequentemente, 
possibilitar o crescimento social e 

econômico, com o mínimo de impacto 
aos bens ambientais locais. Dessa 
forma, considerando as normas 
municipais (locais) para a utilização dos 
recursos naturais e ambientais, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) O Programa Municipal de Regularização 
Fundiária “Chão Legal” terá suas ações e 
metas executadas com vistas a atender 
os cidadãos que recorrem, regularmente, 
aos serviços de regularização fundiária 
prestados pela CODEM (Companhia de 
Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém), e também, 
aos moradores de áreas definidas como 
prioritárias por essa Companhia, a partir de 
critérios e estudos urbanísticos, técnicos, 
jurídicos e sociais.

(B) O Controle Urbanístico do Município 
de Belém visa adequar o processo de 
produção, apropriação   e consumo do 
espaço construído às características 
do sítio, à capacidade de atendimento 
da infraestrutura básica da cidade, à 
manutenção e à qualificação do meio 
ambiente urbano.

(C) O Poder Público Municipal deverá atuar 
prioritariamente, na educação infantil 
(compreendendo creche e pré-escola), 
no ensino fundamental, evoluindo para o 
ensino médio, para atender plenamente em 
quantidade e qualidade a demanda escolar 
conforme disposto no Plano Municipal de 
Educação.

(D) Qualquer cidadão ou organização social 
poderá apresentar diretamente ao Poder 
Legislativo municipal, projetos de lei 
subscritos por, no mínimo, um por cento dos 
eleitores residentes no Município de Belém.

(E) As políticas setoriais de saúde pública e 
de educação básica serão implementadas 
através do provimento e espacialização 
adequada dos serviços e equipamentos 
de saúde pública e de educação básica, 
especialmente nas áreas centrais.
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50. A CODEM, por força da Resolução                    
nº 020/2014, institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração aplicável 
aos empregos efetivos, empregos de 
confiança e funções gratificadas. Com 
base na referida Resolução, conforme 
sua atual redação, assinale a alternativa 
correta.

(A) A função gratificada é de livre designação e 
destituição, cuja atribuição deve ocorrer aos 
detentores de emprego de confiança.

(B) Para o exercício da atividade de suporte 
(carreira de auxiliar), além das demais 
determinações legais, exige-se do candidato 
a escolaridade de nível superior completo.

(C) A progressão funcional busca incentivar a 
melhoria de desempenho do empregado, 
proporcionando-lhe mobilidade, com 
melhoria salarial, obedecendo a critérios 
definidos no Sistema de Avaliação de 
Desempenho – SAD.

(D) O desenvolvimento das pessoas ocupantes 
dos empregos e funções da CODEM será 
estabelecido pelo Programa de Capacitação 
e Aperfeiçoamento, aprovado pelo Conselho 
Fiscal da CODEM.

(E) Os empregos de confiança serão ocupados, 
preferencialmente, por portadores de 
escolaridade de nível médio. 

ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o 
número de sua prova indicado  na capa deste caderno.
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Nome do Candidato  Inscrição

ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

 01 a 15

Discursiva     01

16 a 20
Noções de Informática  21 a 25

Conhecimentos Específicos  26 a 50

Composição do Caderno:

Língua Portuguesa

Atualidades

                
• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, 

documento e o número de sua inscrição, assinando-a 
no lugar indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o emprego            
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo 
seu nome e número de inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo 
o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, pois eles assinarão o Termo de Fechamento do 
envelope de retorno das Folhas de Respostas.

                
• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído 

de qualquer equipamento eletrônico durante 
a realização da prova, ainda que esse  
equipamento esteja devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences;

• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova de cada período;

• Os cadernos de questões serão divulgados, 
no site www.aocp.com.br, juntamente com os 
gabaritos, após o encerramento da aplicação 
das provas dos dois períodos.

FOLHA DE RESPOSTAS
            

• Os únicos documentos válidos para avaliação é a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva, que 
devem ser devolvidas ao fiscal ao término da prova;

• O candidato deve preencher e assinar, com caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva;

• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: 

EMPREGO PÚBLICO - EDITAL 003/2017

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA 
METROPOLITANA DE BELÉM

ESTADO DO PARÁ

PROVA
 02

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, para elaborar a 
resposta da questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 
(trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Considere a seguinte notícia de jornal:

Estranheza em licitação

O resultado de processo licitatório para a prestação de serviços em determinada Empresa de 
Economia Mista foi antecipado ao “Jornal Agora é Ontem” no dia 14 de junho, seis dias antes 
da abertura oficial dos envelopes apresentados pelos interessados, que aconteceu no dia 20 de 
junho.
Considerando esta ser uma notícia relevante, o referido Jornal a registrou em cartório, de forma 
a confirmar a veracidade ou não da informação recebida.
Com a abertura dos envelopes, foi confirmado que a fonte informativa estava correta. No 
envelope, indicou-se o nome da empresa que ficou em primeiro lugar, o número da concorrência 
da qual ela estava a participar e a informação de que ela sairia vencedora. Tudo isso registrado 
pelo “Agora é Ontem” em Cartório na mesma data em que teve acesso a esses dados. 
O presente contrato é no valor de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), 
com prazo de duração fixado em 12 (doze) meses, sendo a data de início de vigência o mês de 
novembro do corrente ano.
Questionada pelo Jornal, a referida Empresa de Economia Mista afirmou que segue todas as 
regras e normativas, bem como não deixou de observar o contido em lei para o referido certame.
Já a empresa vencedora, afirma que não teve nenhum favorecimento.
Com base nas informações contidas na fictícia notícia jornalística e em conformidade com a Lei 
Federal no 8.666/90, informe qual(is) a(s) possível(is) regra(s) jurídica(s) de Direito Administrativo 
foi(ram) descumprida(s) nesse caso e suas implicações legais.
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ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O Lado Negro do Facebook

Por Alexandre de Santi 

 O Facebook é, de longe, a maior rede 
da história da humanidade. Nunca existiu, 
antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas 
se reunissem. Metade de todas as pessoas 
com acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês. 
Em suma: é o meio de comunicação mais 
poderoso do nosso tempo, e tem mais alcance 
do que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora, não 
consegue conceber a vida sem ele. Também 
pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima 
dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente 
nova e acompanhar o que está acontecendo 
nos nossos grupos sociais. Mas essa história 
também tem um lado ruim. Novos estudos estão 
mostrando que o uso frequente do Facebook 
nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, 
mais desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais 
infelizes. 

 No ano passado, pesquisadores das 
universidades de Michigan e de Leuven 
(Bélgica) recrutaram 82 usuários do Facebook. 
O estudo mostrou uma relação direta: quanto 
mais tempo a pessoa passava na rede social, 
mais infeliz ficava. Os cientistas não sabem 
explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses 
é a chamada inveja subliminar, que surge 
sem que a gente perceba conscientemente. 
Já deve ter acontecido com você. Sabe 
quando você está no trabalho, e dois ou três 
amigos postam fotos de viagem? Você tem a 
sensação de que todo mundo está de férias, 
ou que seus amigos viajam muito mais do 
que você. E fica se sentindo um fracassado. 
“Como as pessoas tendem a mostrar só 
as coisas boas no Facebook, achamos que 
aquilo reflete a totalidade da vida delas”, diz o 
psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS 
e coordenador do Grupo de Estudos sobre 
Adições Tecnológicas. “A pessoa não vê o 
quanto aquele amigo trabalhou para conseguir 

tirar as férias”, diz Spritzer.
 E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador. Durante 
30 anos, pesquisadores da Universidade de 
Michigan aplicaram testes de personalidade a 
14 mil universitários. O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram usando 
a internet, têm 40% menos empatia que os 
jovens de três décadas atrás. A explicação 
disso, segundo o estudo, é que na vida online 
fica  fácil ignorar as pessoas quando não 
queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, 
com o tempo, esse comportamento indiferente 
acaba sendo adotado também na vida offline.

 Num meio competitivo, onde 
precisamos mostrar como estamos felizes o 
tempo todo, há pouco incentivo para diminuir o 
ritmo e prestar atenção em alguém que precisa 
de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, 
para o egocentrismo. Em 2012, um estudo da 
Universidade de Illinois com 292 voluntários 
concluiu que, quanto mais amigos no Facebook 
uma pessoa tem, e maior a frequência com que 
ela posta, mais narcisista tende a ser – e maior 
a chance de fazer comentários agressivos.

 Esse último resultado é bem 
surpreendente, porque é contraintuitivo. 
Ora, uma pessoa que tem muitos amigos 
supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos, como modéstia e 
empatia. O estudo mostra que, no Facebook, 
tende a ser justamente o contrário. 

Adaptado de Superinteressante. Disponível em:  http://super.abril.
com.br/tecnologia/o-lado-negro-do-facebook/

1. Considerando o gênero textual do texto 
de apoio, o uso das aspas duplas no 
segundo parágrafo indica que o produtor 

(A) desconhece a voz do sujeito que escreveu 
a informação citada, mas deve relatá-la com 
a maior fidelidade e objetividade possível, 
recurso comum em Notícias. 

(B) utiliza uma estratégia discursiva para criticar 
o fato de as pessoas apenas postarem 
aspectos positivos de sua vida, de modo a 
dar ao leitor uma visão múltipla e consistente 
dos fatos relatados, característica comum 
em Artigos de Opinião. 
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(C) expressa ironicamente seu pensamento 
pessoal em relação às informações, de 
modo a persuadir e sensibilizar o leitor, 
característica comum a Reportagens. 

(D) organiza as informações, segundo o ponto 
de vista de um locutor não onisciente, 
demarcando não ser responsável pelo 
discurso citado, recurso comum em Artigos 
de Opinião.

(E) demarca uma outra voz que não a sua, 
a qual pode ser reproduzida na íntegra 
ou em parte, para produzir um efeito de 
credibilidade e objetividade, recurso comum 
em Reportagens.

2. Considere o excerto: “A pessoa que 
tem muitos amigos supostamente os 
conquistou adotando comportamentos 
positivos, como modéstia e empatia.” 
De acordo com o contexto, o sentido 
do elemento grifado pode ser 
adequadamente entendido como

(A)  apatia.
(B)  indiferença.
(C)  alteridade.
(D)  moderação.
(E)  singeleza.

3. Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada esteja sendo utilizada em seu 
sentido denotativo.

(A) “Esse comportamento indiferente acaba 
sendo adotado também na vida offline”. 

(B) “Lado Negro do Facebook”.
(C)  “E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador”.
(D) “Seus amigos viajam muito mais do que 

você”.
(E) “Há pouco incentivo para diminuir o ritmo”.

4.  “Metade de todas as pessoas com acesso 
à internet, no mundo, entra no Facebook 
pelo menos uma vez por mês. Em suma: 
é o meio de comunicação mais poderoso 
do nosso tempo, e tem mais alcance do 
que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora”. 
Nesse segmento do texto, o termo ou 
expressão em destaque que se refere a 
um outro termo anterior, estabelecendo 
a coesão textual, é

(A) “Internet”.
(B) “o Facebook”.
(C) “o meio de comunicação”.
(D)  “o nosso tempo”.
(E) “a maior parte das pessoas”.

5. Em “Os cientistas não sabem explicar 
o porquê”, a palavra destacada é assim 
escrita, pois

(A) está sendo usada como substantivo, 
significando “motivo”.

(B) está sendo utilizada para introduzir uma 
causa ou explicação.

(C) funciona  como  pronome relativo, 
equivalente a “por qual razão”. 

(D) introduz frase interrogativa.
(E) está sendo utilizada em final de frase.

6. O termo destacado em “uma de suas 
hipóteses é a chamada inveja subliminar, 
que surge sem que a gente perceba 
conscientemente”, no contexto, é 

(A) partícula expletiva. 
(B) conjunção integrante.
(C) conjunção subordinativa causal.
(D) conjunção subordinativa consecutiva.
(E) pronome relativo.

7. Assinale a alternativa em que NÃO ocorre 
derivação sufixal.

(A) Poderoso.
(B) Reunissem.
(C) Supostamente.
(D) Justamente.
(E) Humanidade.
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8. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   )  No trecho “O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram 
usando a internet, têm 40% menos 
empatia que os jovens de três 
décadas atrás.”, a forma verbal 
“têm” está no plural para concordar 
com “os jovens de três décadas 
atrás”. 

(   )  As palavras “Bélgica” e 
“psicológico” acentuam-se devido 
à mesma regra.

(   )  Em “Há muito espaço, por outro 
lado, para o egocentrismo”, o 
verbo “há” está acentuado por ser 
um monossílabo tônico terminado 
em -a.

(   )  Em “os jovens de três décadas 
atrás”, as palavras “três” e “atrás” 
acentuam-se por serem oxítonas. 

(A)  V – V – V – V.
(B)  F – V – V – F.
(C)  F – F – V – V.
(D)  V – F – F – V.
(E)  F – V – F – F.

9. Em “Já deve ter acontecido com você. 
Sabe quando você está no trabalho, 
e dois ou três amigos postam fotos de 
viagem?”, em função da valorização a um 
elemento da comunicação,  predomina 
qual  função da linguagem?

(A) Metalinguística.
(B) Apelativa.
(C) Referencial.
(D) Emotiva.
(E) Fática.

10. Em “No ano passado, pesquisadores 
das universidades de Michigan e de 
Leuven (Bélgica) recrutaram 82 usuários 
do Facebook.”, a vírgula presente no 
fragmento do texto 

(A)  é obrigatória, pois separa adjunto adverbial 
de tempo antecipado.

(B)  é facultativa, pois separa advérbio de tempo 
que, independente da posição na oração, 
deve estar separado por vírgula.

(C)  é facultativa, pois está separando um termo 
que tem a mesma função do termo posposto 
a ele.

(D)  é obrigatória, pois, no período, separa 
oração subordinada adverbial anteposta à 
principal. 

(E)  está inadequada, pois separa termos 
essenciais da oração.

11. Em “Metade de todas as pessoas com 
acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês”, 
a crase ocorreu 

(A) para atender à regência do verbo “entra”.
(B) para introduzir expressão adverbial 

feminina.
(C) para indicar que houve junção de dois  

artigos definidos, no feminino e no singular.
(D) para atender a regência de “acesso” e 

pela presença de artigo definido, feminino, 
singular que antecede “internet”.

(E) inadequadamente, pois a palavra internet 
não admite artigo.

12. Assinale a alternativa correta quanto 
à relação semântica existente entre as 
seguintes orações: “O Facebook é ótimo. 
Nos aproxima dos nossos amigos.”

(A)  Concessiva.
(B)  Consecutiva.
(C)  Temporal.
(D)  Adversativa.
(E)  Explicativa.

13. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado é um pronome relativo.

(A) “Novos estudos estão mostrando que o 
uso frequente do Facebook nos torna mais 
impulsivos”. 

(B) “Metade de todas as pessoas com acesso à 
internet, no mundo, entra no Facebook pelo 
menos uma vez por mês”. 

(C) “A maior parte das pessoas o adora”.
(D) “Uma pessoa que tem muitos amigos 

supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos”.

(E) “Na vida online fica  fácil ignorar as 
pessoas quando não queremos ouvir seus 
problemas”.

14. Analise o seguinte trecho e assinale a 
alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que 
o uso frequente do Facebook nos torna 
mais impulsivos, mais narcisistas, mais 
desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros.”

(A)  Trata-se de um período composto por duas 
orações.



7Analista Fundiário - Advogado

(B)  Os sujeitos das orações são, 
respectivamente, ‘”Novos estudos” e “o uso 
frequente do Facebook”.

(C)  Existe uma oração principal, não iniciada 
por conjunção, e uma oração subordinada, 
iniciada por conjunção integrante.

(D)  Existem duas orações e, em uma delas, o 
sujeito está oculto para evitar repetições 
desnecessárias.

(E)  A locução verbal “estão mostrando” poderia 
ser substituída por “mostram” sem prejuízo 
de entendimento à oração em questão.

15. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) o comportamento de indiferença é mais 
comum entre os jovens.

(B) pessoas empáticas na vida real também 
tendem a ser empáticas no Facebook.

(C) a infelicidade é proporcional ao tempo que o 
usuário utiliza o Facebook. 

(D) quanto mais amigos a pessoa tem no 
Facebook menos comentários agressivos 
ela tende a fazer.

(E) as redes sociais trouxeram apenas 
malefícios aos seus usuários.

AT U A L I D A D E S

16. “Multinacional francesa vai investir mais 
de R$1 bilhão no estado do Pará. Mais 
uma multinacional se instala em território 
paraense de olho nas oportunidades 
logísticas do Pará.”

Em relação à vinda de multinacionais 
para o estado do Pará, vários fatores 
podem contribuir para atrair empresas. 
Referente à instalação dessas empresas 
e ao desenvolvimento econômico, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
busca implementar projetos no setor de 
logística e pretende montar uma estrutura 
hidroviária com saída da região sul do Pará, 
passando pela Zona Franca de Manaus, 
o que facilitará um intercâmbio comercial 
benéfico aos estados do Pará e Amazonas.  

(B)  A Louis Dreyfus Company (LDC), empresa 
do setor de commodities, vem investimento 
em experimentos no Pará, como em 
lavouras de trigo voltadas para exportação. 
Com isso, a região sul do estado se torna 
um polo de destaque do setor. 

(C)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
atua em quase todas as frentes da cadeia 
de alimentação. Recentemente instalada 
no Brasil, vem recebendo investimentos 
governamentais, em especial do estado do 
Pará, por meio de subsídios para realizar 
suas atividades. 

(D)  As empresas multinacionais, e mesmo as 
grandes empresas brasileiras, buscam se 
localizar em áreas atrativas, onde os custos 
de produção não sejam onerosos. O Pará 
apresenta uma logística atrativa no setor 
fluvial, com saída para o oceano, tendo os 
rios tapajós e madeira como algumas de 
suas principais vias. 

(E)  O Pará possui uma localização geográfica 
estratégica para investimentos em setores 
de logística. A multinacional Louis Dreyfus 
Company (LDC), de origem francesa, está 
investindo na aquisição de terrenos para 
a construção de transbordos e portos em 
Vila do Conde, em Barcarena, e localidades 
circunvizinhas, além de fazer estudos para 
a construção de um porto às margens do 
Rio Tapajós. 
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17. No norte do país, o jeito de ser paraense 
chama a atenção, seja na forma de 
falar, de cantar, de dançar ou de vestir. 
Apesar das influências do resto do país, 
o paraense mantém, com fervor, o gosto 
pelas coisas da terra.
Sobre a cultura do Pará, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  O carimbó é um ritmo musical 
amazônico e também uma dança 
de roda de origem indígena típica 
da região litorânea do estado do 
Pará. Influenciado por negros e 
portugueses, o termo “Dança do 
Carimbó” vem do título dado pelos 
indígenas aos dois tambores de 
dimensões diferentes, que servem 
para o acompanhamento básico do 
ritmo.

(   )  Em Belém, o Círio de Nazaré 
consiste na devoção à Virgem de 
Nazaré, que começou após o caboclo 
Plácido ter encontrado uma pequena 
imagem de Nossa Senhora às 
margens do Igarapé      Murutucu.

(   )  A culinária do Pará expressa muito de 
sua cultura regional e pratos como: 
Pato a tucupi, Caruru,          tacacá, 
Barreado e Chambaril traduzem a 
exótica cozinha paraense. 

(   )  A lenda do boto faz parte do folclore 
da região norte. Ela era utilizada 
para justificar uma gravidez fora do 
casamento e, ainda hoje, costuma-se 
dizer que uma criança é filha do boto 
quando não se sabe quem é o pai.  

(   )  O festival dos bois garantido e 
caprichoso, típico do Pará, é realizado 
no fim de cada ano e marca um evento 
festivo equivalente ao carnaval das 
demais regiões do Brasil. 

(A)  F – V – V – V – F. 
(B)  V – F – F – V – V. 
(C)  F – V – F – F – V. 
(D)  V – F – V – F – F.
(E)  V – V – F – V – F. 

18. Observe o mapa sobre as potencialidades 
hidrográficas do Pará e assinale a 
alternativa correta. 

(A)  A ilha de Marajó, banhada pelos rios Xingu 
e Amazonas, é um dos principais pontos 
turísticos da região, com destaque para o 
artesanato marajoara.

(B)  O Parque do Xingu, onde nasce o rio com 
mesmo nome, localiza-se na região nordeste 
do Estado do Pará, apresentando potencial 
para instalação de usinas hidrelétricas. 

(C)  Criado em 1985 pelo Governo Federal, 
o Programa Calha Norte tem como objetivo 
principal a manutenção da soberania da 
Amazônia, contribuindo para a promoção 
de seu desenvolvimento ordenado e 
sustentável. O projeto está presente 
também na Ilha do Marajó (PA) e na região 
ao sul da bacia do Amazonas, alcançando 
os limites dos estados de Rondônia e Mato 
Grosso.

(D)  O governo do Pará e a FUNAI (Fundação 
Nacional de Amparo ao Índio) analisaram 
em conjunto projetos que autorizam a 
exploração de ouro nas bordas da barragem 
de Belo Monte, sendo mais um projeto 
ecologicamente econômico. 
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(E)  A região destacada no mapa hidrográfico 
da costa oeste atlântica é simbolicamente 
importante, devido à revolta de cabanos 
durante o período regencial (1831 – 1840), 
revolta esta que obteve êxito até o início do 
segundo reinado. 

19. O Pará é o quinto Estado a realizar a 
oficina de implantação do Programa 
de Educação Ambiental e Agricultura 
Familiar (PEAAF). O objetivo do evento é 
orientar os cidadãos sobre a implantação 
do programa, com base em ações 
educativas permanentes. O planejamento 
envolve diferentes representantes de 
órgãos federais, estaduais e municipais, 
instituições e comunidade local.

Acerca da agricultura e do modo de 
produção rural no Pará, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A)  No Pará, os agricultores familiares contam 
com apoio da empresa de assistência 
técnica e extensão rural (EMATER) que 
presta orientações para o produtor ter 
sucesso do plantio à colheita. 

(B)  O Programa de Educação Ambiental e 
Agricultura Familiar (PEAAF) está definindo 
as bases institucionais e pedagógicas para 
as ações de educação ambiental voltadas 
à agricultura familiar, que incentivam a 
transição para um padrão produtivo e um 
ambiente rural mais justo e sustentável em 
todo o Estado.

(C)  Como exemplo de iniciativa nessa área, 
o município de Bragança (reduto de 
imigrantes japoneses) foi selecionado para 
realizar a formação de agentes populares 
de educação ambiental e implantação de 
projetos comunitários. Além dessa ação, o 
Pará já possui experiências agroextrativistas 
de açaizeiros, pequenos pescadores, 
quebradeiras de coco, castanheiros e 
agricultores de produção orgânica.

(D)  Mapas de solos elaborados pela 
Embrapa indicam as melhores áreas 
para a agricultura no Pará, sendo 
que aproximadamente 87% da área 
desflorestada está apta para a agricultura 
ou a pecuária.

(E)  O desmatamento na Amazônia se                                                                   
concentrou em quatro estados: Pará, 
Amazonas, Mato Grosso e Amapá. O 
Pará é o estado que menos constatou 
desmatamento. Metade de tudo o que foi 
desmatado na região ocorreu nos demais 

estado, e Altamira foi a cidade que mais 
se destacou em conter o desmatamento, 
mesmo tendo um boom populacional nos 
últimos anos causado pela construção da 
hidrelétrica de Belo Monte.

20. “‘Monopólio’ brasileiro do nióbio gera 
cobiça mundial, controvérsia e mitos. 
Com 98% das reservas, Brasil não 
tem política específica para o mineral. 
Exportações cresceram 110% em 10 anos 
e somaram US$ 1,8 bi em 2012.”

Em relação ao nióbio brasileiro, assinale 
a alternativa correta. 

(A)  O depósito localizado no carbonatito do 
barreiro em Araxá (MG) é responsável 
pela maior produção brasileira. O nióbio 
é considerado  fundamental para a indústria 
de alta tecnologia, como os tomógrafos de 
ressonância magnética, para a indústria 
aeroespacial, entre outras.

(B)  As maiores reservas de nióbio estão 
localizadas na Amazônia (75%), onde 
a empresa Vale detém o monopólio de 
exploração e comercialização. 

(C)  O nióbio é um mineral nobre e raro encontrado 
em poucos países e seu preço está muito 
próximo do valor do ouro, o que levou Walter 
Moreira Salles, banqueiro brasileiro, a investir 
na extração desse minério. 

(D)  O fato de o Brasil possuir cerca de 98% 
das reservas conhecidas garante ao país 
muitos anos de monopólio da oferta. Devido 
ao crescimento da intensidade de uso e 
das inúmeras possibilidades de aplicações, 
a relevância e a valorização desse mineral 
são comparadas ao ouro e ao petróleo.

(E)  A oferta de nióbio está praticamente toda 
nas mãos das duas gigantes mineradoras 
que operam no país, a estatal Companhia 
Siderúrgica Nacional e a Anglo American. 
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N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A
 
21. Com relação aos certificados de 

segurança para navegação de internet, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Certificados de segurança são utilizados 
para minimizar riscos de invasão e 
interceptação de dados.

(B) Erros na configuração de data e hora 
do computador podem gerar erros ou 
mensagens de erro para o usuário.

(C) Certificados vencidos podem gerar erros ou 
mensagem de erro para o usuário.

(D) Padrões antigos de certificados podem 
gerar erros ou mensagem de erro para o 
usuário.

(E) A falta de certificado de segurança impede a 
navegação de internet.

 
22. Na configuração de uma conta de e-mail, 

por padrão, as portas dos servidores 
de entrada e de saída de e-mail são, 
respectivamente,

(A) 110, 25 (atualizada recentemente para 587)
(B) 25 (atualizada recentemente para 587), 110
(C) 110, 400
(D) 443, 110
(E) 21, 110 

23. Em tecnologia de computadores, a 
tradução das siglas SSD e HDD tem como 
significado, respectivamente:

(A) Simples Serviço Digital, Disco Rígido.
(B) Simples Serviço Digital, Disco Alta Definição.
(C) Simples Serviço Digital, Alta definição 

Digital.
(D) Unidade de Estado Sólido, Disco Rígido.
(E)  Unidade de Estado Sólido, Disco Alta 

Definição.

24. O resultado da fórmula do Excel 
=SE(SOMA(3;4;5)>10;"maior";"menor")  
é

(A) #NOME?
(B) 10
(C) 3;4;5
(D) maior
(E) menor

25. Com relação à compactação de arquivos 
e compressão de dados, assinale a 
alternativa  INCORRETA.

(A) Os arquivos MP3 são exemplos de utilização 
de compressão de dados que podem refletir 
na redução de qualidade do áudio.

(B) Na compactação de arquivos, são utilizadas 
técnicas para conseguir a representação do 
arquivo original com redução de espaço.

(C) No sistema operacional Microsoft Windows 
7, é necessário software de terceiros para 
descompactar arquivos do tipo ZIP.

(D) Cada esquema de compactação exige 
uma tecnologia específica. Por isso, 
para a descompactação do documento  
compactado, é necessário um software 
compatível com as tecnologias 
para a operação de compactação e 
descompactação.

(E) Várias tecnologias de compactação podem 
ser utilizadas simultaneamente para gerar 
arquivos com menor utilização de espaço 
em disco.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. Os Direitos e as Garantias Fundamentais 
são chamados pela doutrina como 
“cláusulas pétreas”, uma vez que não 
podem ser modificados mediante simples 
emenda em razão de sua importância 
para o ordenamento jurídico brasileiro. 
Nesse sentido, considerando os direitos 
individuais e coletivos, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Em razão do princípio da isonomia, não há 
distinção para o cumprimento da pena.

(B) O direito de propriedade é relativizado 
em conformidade com os anseios sociais, 
podendo, no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente utilizar-se 
desse bem particular, sempre assegurada 
ao proprietário indenização ulterior.

(C) É garantido o direito de reunião, desde 
que esta ocorra de forma pacífica, sem 
armas, em locais abertos ao público, desde 
que comuniquem com antecedência a 
autoridade competente e que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local.

(D) Por força da soberania estatal, os direitos 
e as garantias expressos na Constituição 
Federal de 1988 não abrangem aqueles 
decorrentes do regime e dos princípios 
originários dos tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil.

(E) É vedada a imposição de pena de morte 
no Brasil, bem como as penas de caráter 
perpétuo ou degradante, salvo em caso de 
guerra declarada.



11Analista Fundiário - Advogado

27. A Administração Pública, nos termos 
da Constituição Federal de 1988, deve 
obedecer a princípios basilares, bem 
como outras regras gerais. Considerado 
o exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O percentual dos cargos e empregos públicos 
reservados às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme regra constitucional, é 
fixado em 10% (dez por cento) sobre o total 
de vagas disponíveis.

(B) Com exceção dos casos especificados em 
lei, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

(C) A acumulação remunerada de cargos 
públicos é vedada no ordenamento jurídico 
brasileiro, com suas devidas exceções, as 
quais não são extensíveis aos empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo 
Poder Público.

(D) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, nela podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, desde 
que estes façam parte da gestão.

(E) O prazo de validade do concurso público 
será de até um ano, prorrogável uma vez 
por igual período, totalizando dois anos o 
período prescricional.

28. Considerados essenciais para a 
efetivação dos direitos mínimos de 
existência, os direitos sociais são 
elevados a nível constitucional, de forma 
a auxiliar na garantia da efetivação 
da dignidade da pessoa humana. 
Considerando os direitos sociais 
expressos na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta sobre 
o direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais. 

(A) Os trabalhadores têm direito à remuneração 
superior quando do serviço extraordinário, 

bem como a possibilidade de participação 
nos lucros, ou resultados da empregadora, 
sendo esta desvinculada da remuneração.

(B) O piso salarial deve ser  proporcional à 
extensão e à complexidade do trabalho. 
Além disso, a remuneração do trabalho 
diurno deve ser superior à do noturno. 

(C) Os trabalhadores têm direito ao repouso 
semanal remunerado, dando-se preferência 
aos sábados e domingos, bem como a 
proteção contra a despedida por justa causa, 
à qual implicará indenização compensatória. 

(D) Os trabalhadores têm direito ao  seguro  
contra acidentes de trabalho, cujo 
recolhimento fica a cargo do empregado, 
mas não afasta a  responsabilização   
por dolo ou culpa, a  qual recai sobre o 
empregador.

(E) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, desde que sejam realizados 
atos que reduzam os riscos inerentes à 
atividade desenvolvida, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança.

29. O Direito se expressa nas mais diferentes 
formas, mas sua eficácia, muitas vezes, 
está condicionada às regras positivadas. 
Todavia nem sempre as regras emanadas 
pelo Poder Público respondem a todos os 
problemas sociais, exigindo assim uma 
atenção maior ao aplicador da Lei, desde 
a observação da vigência e interpretação 
de uma lei, até a integração normativa. 
Considerando o exposto, assinale a 
alternativa correta.

(A) A vacatio legis corresponde ao período de 
vigência das leis temporárias.

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
não revoga nem modifica a lei anterior.

(C) As leis temporárias permanecem em vigor 
até que sejam modificadas ou revogadas 
por outra lei de mesma natureza. 

(D) A analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito são entendidos como as 
fontes não formais do direito.

(E) A alegação de ignorância legislativa implica 
escusa obrigacional.
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30. A função administrativa do Estado, 
bem como a atuação daqueles que 
a desempenham, está regulada pelo 
Direito Administrativo. Dessa forma, 
considerando o conceito e as funções 
desse ramo do Direito Público e suas 
relações com as outras disciplinas 
jurídicas, assinale a alternativa correta.

(A) A presente área jurídica mantém relações 
íntimas com o Direito Constitucional, uma 
vez que é o presente ramo do Direito quem 
trata dos princípios basilares da função 
administrativa, tal como da legalidade, 
moralidade e publicidade.

(B) A temática de Direito Administrativo está 
relacionada à própria Administração do 
Estado. Desta feita, esse ramo do Direito 
não se relaciona com o Direito Penal, pois a 
responsabilização na função administrativa 
é meramente civil.

(C) Apesar de sua característica multidisciplinar, 
o Direito Urbanístico deixa de interagir com 
o Direito Administrativo em razão da atuação 
dos chamados observatórios sociais.

(D) A função administrativa do Estado é 
direcionada unicamente à atuação do 
Poder Executivo, o que implica afirmar 
que as atividades para a pacificação social 
decorrem do efetivo exercício do referido 
Poder.

(E) Pelas regras constitucionais, os princípios 
da administração pública são aplicados 
à administração direta, cabendo à 
administração indireta a aplicação dos 
princípios de direito civil.

31. Sobre os cargos, empregos e funções 
públicas, assinale a alternativa correta.

(A) A associação sindical de servidor público 
civil é inerente ao cargo, razão pela qual 
sua sindicalização é obrigatória.

(B) O prazo de validade do concurso público 
será de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado até duas vezes, de forma a 
não ultrapassar o mesmo lapso temporal, 
respeitando, assim, o limite de 02 (dois) 
anos.

(C) A Constituição Federal Brasileira de 1988 
reserva 10% (dez por cento) dos cargos 
e empregos públicos para pessoas com 
deficiência, cuja comprovação obedecerá 
os critérios estipulados em edital.

(D) Os cargos e empregos públicos podem 
ser acessíveis aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas a função pública não 
pode ser exercida por estrangeiros.

(E) As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, 
a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.

32. Os princípios são norteadores de todo o 
ordenamento jurídico. O mesmo se pode 
afirmar sobre a administração pública. 
Assim, considerando a natureza, os 
fins e os princípios básicos de direito 
administrativo, assinale a alternativa 
correta.

(A) Apesar de a Constituição Federal 
elencar expressamente cinco princípios 
da administração pública, é entendido 
pela doutrina   que outros princípios 
constitucionais também se aplicam à 
presente temática, bem como outros 
que sequer são mencionados no texto 
constitucional.

(B) A administração pública está obrigada por lei 
ao cumprimento de certas finalidades, entre 
elas a supremacia dos interesses estatais 
frente aos interesses da coletividade.

(C) Pelo princípio da publicidade, os 
administrados, ou seja, a coletividade 
pública em geral, devem ser tratados sem 
qualquer discriminação (benéficas ou 
detrimentosas).

(D) O princípio do contraditório e da ampla 
defesa se aplicam quando de litígios 
judiciais administrativos, mas não nos 
procedimentos administrativos em geral.

(E) Os atos administrativos não importam em 
motivação, uma vez que se presume a lisura 
e a moralidade da Administração Pública.

33. O exercício da atividade administrativa, 
para que possa ser efetivo, necessita 
dos poderes que lhe são conferidos 
pelo ordenamento jurídico vigente. Em 
relação ao assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Apesar de o poder discricionário implicar 
uma liberdade à Administração Pública, este 
está sujeito às normas jurídicas vigentes, 
bem como aos interesses coletivos, o que 
impede seu uso abusivo.

(B) Considerando que a lei nem sempre 
consegue atender a todos os casos, por 
força do poder regulamentar, é possível 
ser expedidos regulamentos para a fiel 
execução da lei.
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(C) Objetivando apurar e punir faltas funcionais, 
é atribuído à Autoridade Administrativa o 
poder hierárquico.

(D) Ainda que seja aparentemente paradoxal, 
o poder de polícia constitui limitação à 
liberdade individual e, ao mesmo tempo, é 
o garantidor dessas mesmas liberdades.

(E) Quando a autoridade administrativa é 
obrigada a tomar determinada decisão em 
razão de determinada circunstância, tem-se 
o chamado poder vinculado.

34. Em razão da omissão legislativa, a 
definição de ato administrativo ficou a 
cargo da doutrina que acaba por divergir 
quando de sua conceituação. Todavia 
isso não impede de se destacar as 
características do ato administrativo, 
bem como seus requisitos. Ante ao 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O ato administrativo provém do Estado, ou 
de quem esteja a exercer tais prerrogativas, 
mas, para produzir efeitos jurídicos, exige a 
efetiva manifestação do Poder Judiciário.

(B) Segundo a doutrina, o ato administrativo 
deve ser perfeito, válido e eficaz, sendo a 
perfeição relacionada ao ato que completou 
o ciclo necessário à sua formação; a 
validade é o preenchimento dos requisitos 
estabelecidos pela ordem jurídica, e 
a eficácia é quando o ato se encontra 
dependente de evento posterior.

(C) Nas relações entre particulares, tem-
se como regra a capacidade entre os 
agentes, mas, no âmbito administrativo, a 
competência do agente decorre da norma 
jurídica, que irá delimitar as atribuições de 
cada órgão ou autoridade.

(D) A forma do ato administrativo engloba 
as regras jurídicas de expressão da 
vontade administrativa, que pode ser 
realizada na forma  oral  (verbal) ou 
escrita,  sendo  admitida, em algumas  
hipóteses, a  expressão tácita da vontade 
da Administração Pública.

(E) Por força do interesse público, para que o 
ato administrativo seja colocado em prática, 
em regra, é necessária prévia autorização/
manifestação judicial.

35. Considerando que a Administração 
pode celebrar acordos com particulares, 
atendendo aos anseios tanto do ente 
público quanto do particular, mas cuja 
finalidade principal é atender ao interesse 
público, tendo como base as regras 
legais, assinale a alternativa correta.

(A) Um dos poderes que assistem à 
Administração é o de acompanhar e fiscalizar 
a execução dos contratos administrativos, 
mas a imposição das sanções estipuladas 
no caso de descumprimento contratual fica 
a cargo do Judiciário.

(B) A Lei Federal no 8.666/93 concede, à 
Administração, total e ilimitada liberdade 
para a modificação unilateral do contrato 
administrativo.

(C) Por ser de relevante interesse público a 
parceria entre a Administração e particulares, 
é possível a alteração unilateral do contrato 
administrativo, quando houver modificação 
no projeto  ou das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus 
objetivos.

(D) Se no acordo não foram contemplados 
preços unitários para obras ou serviços, 
estes serão fixados por ato unilateral da 
Administração, cabendo ao particular 
aceitar ou rescindir ao contrato conforme 
suas cláusulas penais.

(E) O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 35% 
(trinta e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 70% (setenta por cento) para 
os seus acréscimos.

36. Conforme dispõe o art. 3º, da Lei Federal 
no 8.666/93, a licitação é destinada a 
garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, de forma 
a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional. O mesmo 
artigo legal ainda determina que sejam 
observados os seguintes princípios:

(A) legalidade, morosidade, igualdade e 
liberdade.

(B) impessoalidade, liberdade, legalidade e 
moralidade.

(C) liberdade, legalidade, impessoalidade, 
morosidade.

(D) moralidade, legalidade, impessoalidade e 
igualdade.

(E) legalidade, fraternidade, moralidade e 
igualdade.
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37. No que tange às modalidades licitatórias, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A modalidade   da qual participam 
interessados de ramo relacionado ao 
objeto do futuro contrato, podendo 
estar cadastrado ou não, escolhidos e 
convidados pela unidade administrativa 
em número mínimo de três, a qual deverá 
afixar, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade, que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas, é denominada convite.

(B) A modalidade licitatória entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação, é 
chamada de tomada de preços.

(C) Quando a Administração abre a 
possibilidade a quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios 
ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias, tem-se a 
modalidade licitatória legalmente nominada 
como concurso.

(D) Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

(E) O pregão, modalidade licitatória criada 
após as demais existentes, destina-se à 
aquisição, por quaisquer interessados, 
de bens e serviços comuns, sem limite de 
valor, em que a disputa é feita por meio de 
propostas e lances em sessão pública.

38. Para ser realizada uma obra pública, foi 
realizado um processo licitatório do qual 
participaram 03 (três) empresas, sendo 
elas a “X”, a “Y” e a “Z”. As empresas “X” 
e “Z”, conhecidas participantes de tais 
certames, pactuaram entre si e firmaram 
os limites máximos de valores que 
apresentariam, de forma a prejudicar a 
empresa “Y” e beneficiar uma delas. Com 
base nas informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta.

(A) Conforme dispõe a legislação, a presente 
atuação das empresas “X” e “Z” implicou  
fato típico, cuja sanção implica pena de 
reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

(B) O produto da arrecadação da multa aplicada 
à infração penal, cometida por “X” e “Z” 
bem como as demais relativas à referida 
legislação especial, irão se reverter a um 
Fundo Nacional de combate às fraudes nos 
processos licitatórios.

(C) Os crimes previstos na lei de licitações 
são de ação penal pública condicionada 
à representação da Administração 
competente.

(D) A pena de multa para o referido caso 
consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá ao 
valor total do certame licitatório.

(E) Os índices percentuais utilizados para 
se calcular a pena de multa não poderão 
ser inferiores a 2% (dois por cento), nem 
superiores a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.

39. Conforme determina o art. 175, da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, 
fica o Poder Público encarregado, nos 
limites legais, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, da prestação de 
serviços públicos. Nesse sentido, 
considerando os conceitos e as regras 
gerais dos serviços públicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Os serviços públicos podem ser definidos 
como a atribuição do exercício de uma 
atividade de interesse público pelo Estado 
a alguém que aceite prestá-lo em nome do 
próprio ente estatal, cujas responsabilidades 
pertencem a este último.

(B) O concessionário do serviço público tem 
o direito de se remunerar pela própria 
exploração da atividade assumida.

(C) Os contratos de serviço público não 
poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas, cabendo à lei firmar os instrumentos 
necessários para ser mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro.

(D) Em razão do princípio da isonomia, quando 
em igualdade de condições apresentadas, 
não será dada preferência à proposta 
apresentada por empresa brasileira.

(E) Após a publicação do edital de licitação, 
abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que 
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o Poder Público apresente a justificativa 
para a outorga de concessão ou permissão 
do serviço público, caracterizando objeto, 
área e prazo.

40. O Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, ao dispor sobre a organização 
da Administração Federal, afirmou que 
esta pode ser realizada de forma direta 
e indireta. Assim, com base no referido 
instrumento normativo e nas demais 
legislações pertinentes, assinale a 
alternativa correta.

(A) As autarquias, por serem pessoas de Direito 
Público, podem ser titulares de interesses 
públicos, ao contrário de empresas públicas 
e sociedades de economia mista, as quais, 
sendo pessoas de Direito Privado, podem 
apenas receber qualificação para o exercício 
de atividades públicas.

(B) A entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada por lei para a 
exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria 
à União ou a entidade da Administração 
Indireta, é chamada de empresa pública.

(C) As empresas públicas devem adotar, 
obrigatoriamente, a forma de sociedade 
anônima. Já as sociedades de economia 
mista podem adotar qualquer forma 
societária admitida em direito.

(D) Tanto as autarquias quanto as fundações 
públicas são consideradas pessoas 
jurídicas de Direito Privado em razão 
da base estrutural que possuem, mas 
são diretamente supervisionadas pelo 
Presidente da República.

(E) São aplicadas às fundações públicas 
as disposições de Direito Civil, inclusive 
a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas para que possa adquirir 
personalidade jurídica.

41. Considerando que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece as 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal 
juntamente de outras providências, 
supondo que, durante determinado 
período de apuração individualizado, 
os seguintes entes públicos tiveram os 
seguintes gastos totais com pessoal: 
União – 52% (cinquenta e dois por cento); 
Estado membro “X” – 60% (sessenta 

por cento); e Município “Alfa” – 50% 
(cinquenta por cento), qual(is) do(s) 
ente(s) público(s) não violou/violaram 
os percentuais totais da receita líquida 
discriminados na referida lei?

(A) A União,  o Estado membro “X” e o Município 
“Alfa” estão em conformidade com a 
legislação em vigor.

(B) A União e o Município “Alfa” cumprem o 
determinado em lei federal, mas o Estado 
membro “X” não.

(C) A União e o Estado membro “X” atendem 
aos limites legais, mas o Município “Alfa” 
viola a regra fiscal.

(D) O Estado membro “X” e o Município “Alfa” 
respeitam a limitação legal, mas a União 
viola o contido em lei federal.

(E) Apenas o Município “Alfa” observa os 
limites fiscais estabelecidos em lei, já a 
União e o Estado membro descumprem a 
responsabilidade a eles imposta.

42. Um determinado servidor público, ao 
longo do exercício de sua função, teve 
acesso às mais variadas informações, 
sendo algumas com características 
públicas e outras que exigiam silêncio. 
Supondo que esse funcionário público 
revelou dados confidenciais sobre 
assuntos funcionais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Com a respectiva prática de prevaricação, 
o referido servidor violou o dever de 
assiduidade a ele imposto.

(B) Com a respectiva prática de concussão, 
o referido servidor violou o dever de 
obediência a ele imposto.

(C) Com a respectiva prática de violação de 
sigilo profissional, o referido servidor violou 
o dever de segredo a ele imposto.

(D) Com  a  respectiva prática de 
condescendência criminosa, o referido 
servidor violou o dever de probidade.

(E) Com a respectiva prática de peculato, o 
referido servidor violou o dever de sigilo 
profissional.
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43. A Administração, para poder exercer  
suas atividades, necessita ser detentora 
de bens que possam garantir a efetividade 
destas. Tais bens, por sua vez, formam 
o chamado “domínio público”. Assim, 
com base na ideia de administração, 
utilização, alienação e características 
dos bens públicos, assinale a alternativa 
correta.

(A) A inalienabilidade dos bens públicos tem 
caráter absoluto, uma vez que esta é a 
melhor forma de se preservar o patrimônio 
nacional.

(B) Para resguardar os interesses públicos, 
o legislador infraconstitucional vedou a 
utilização de bens públicos por particulares.

(C) As terras devolutas, mesmo sendo 
consideradas bens públicos dominicais, 
estão sujeitas ao chamado processo 
discriminatório, o qual objetiva afastar a 
incerteza jurídica do domínio público ou 
particular dessas áreas.

(D) Os bens públicos dominicais são 
destinados à utilização imediata do povo. 
Por esse motivo, só podem ser alienados se 
respeitarem as determinações legais.

(E) As repartições públicas estão instaladas 
nos chamados bens de uso comum.

44. Para a realização de um determinado 
negócio jurídico, Fulano e Beltrano 
firmaram entre si um acordo para entrega 
e pagamento. Uma vez cumprido o pacto 
sem qualquer malícia de quaisquer 
das partes, Beltrano é surpreendido 
com a visita de Cicrano, pai de Fulano, 
afirmando que este último possui 16 
(dezesseis) anos e não é emancipado. 
Com base no presente caso narrado e 
nas regras gerais da legislação civil, 
assinale a alternativa correta.

(A) A nulidade no referido negócio jurídico é 
gritante, uma vez que Fulano, por ser menor 
de 18 anos, deveria estar devidamente 
representado para a validade do presente 
negócio jurídico.

(B) A invalidade desse negócio jurídico depende 
exclusivamente da manifestação realizada 
ou por Fulano ou por Beltrano, uma vez que 
foram estes que se obrigaram.

(C) Supondo que Cicrano convalide 
posteriormente o referido negócio jurídico, 
este será válido e não poderá mais ser 
anulado.

(D) O referido negócio jurídico será 
obrigatoriamente anulado, independente de 

prejuízo, cabendo a Beltrano requerer tal 
fato em juízo.

(E) A idade das partes envolvidas no negócio 
jurídico é irrelevante, razão pela qual este 
deve ser mantido.

45. A alteração da legislação processual 
civil, em 2015, conseguiu agradar e 
desagradar aos processualistas nos 
mais variados aspectos. Dessa forma, 
considerando as normas processuais 
gerais, assinale a alternativa correta.

(A) O cônjuge não necessita do consentimento 
do outro para propor ação que verse sobre 
direito real imobiliário. O mesmo não se 
aplica quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens.

(B) Para efeito forense, sábados e domingos 
são considerados feriados.

(C) O atual Código de Processo Civil inovou 
ao possibilitar demandar em juízo sem 
interesse e sem legitimidade.

(D) Quando a lei prescrever determinada 
forma, mas o ato for realizado de outra 
forma e atingir sua finalidade, o juiz deverá 
considerar este inválido.

(E) Qualquer decisão judicial será considerada 
como não fundamentada quando deixar de 
seguir enunciado de súmula, jurisprudência 
ou precedente invocado pela parte, mesmo 
quando demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento.

46. Um funcionário candidatou-se à vaga 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). Duas semanas antes 
da eleição, ele foi demitido sem justa 
causa por seu empregador. Com base 
nas informações prestadas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Caso o funcionário já tivesse sido eleito, este 
gozaria da estabilidade para empregado 
eleito para a CIPA.

(B) Supondo que o funcionário não tivesse sido 
demitido, este, por ser candidato à vaga da 
CIPA, manteria o benefício de jornada de 
trabalho reduzida em 10% (dez por cento).

(C) O aviso prévio dado aos candidatos de vaga 
da CIPA é dado em dobro, independente de 
ser pago ou cumprido.

(D) Por ser candidato, o funcionário a 
reclamatória trabalhista contra seu 
empregador deverá ocorrer por intermédio 
de seu respectivo Sindicato, não podendo 
ser objeto de conciliação.
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(E) Mesmo sendo candidato, o funcionário 
goza do benefício da estabilidade em seu 
emprego, a qual será estendida até um ano 
após o mandato, caso seja eleito.

47. Alguns contribuintes de um determinado 
Município, após a realização de uma 
obra pública, passaram a ser devedores 
de tributo municipal, uma vez que, 
supostamente, essa atividade valorizou 
o imóvel de cada um dos membros 
do referido grupo. Com base nas 
informações apresentadas e nas normas 
jurídicas vigentes, assinale a alternativa 
correta para o presente caso.

(A) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, mas que só é devido se 
houver valorização do bem jurídico, cuja 
competência fica a cargo do Município 
referido.

(B) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador é a aquisição de bem imóvel, 
ao qual sua cobrança está atrelada às 
atividades públicas mínimas necessárias 
para justificar sua cobrança, podendo esta 
ser realizada apenas pelo Município.

(C) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, cuja obrigatoriedade incide 
sobre o bem, independente de quaisquer 
outros fatores, podendo ter sua cobrança 
tanto pelo Município quanto pelo Estado 
membro onde se localiza o ente público 
municipal.

(D) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador decorre da realização de obra 
pública, mas que só é devido se houver 
valorização do bem jurídico, cuja cobrança 
compete ao Município referido.

(E) O tributo ao qual se refere é a taxa, cujo fato 
gerador decorre da aquisição de bem imóvel 
que por ventura tenha sido atingido por obra 
pública, ao qual pode ou não valorizar o 
referido bem jurídico, e sua cobrança fica a 
cargo do Município referido.

48. O Município de Belém (PA), por estar 
localizado em uma área de enorme 
interesse ambiental, restringe algumas 
utilizações de seu território, mas não 
deixa de respeitar o desenvolvimento 
social.  Para tanto, foram instituídas 
diversas leis para regular a utilização 
racional e, consequentemente, 
possibilitar o crescimento social e 

econômico, com o mínimo de impacto 
aos bens ambientais locais. Dessa 
forma, considerando as normas 
municipais (locais) para a utilização dos 
recursos naturais e ambientais, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) O Programa Municipal de Regularização 
Fundiária “Chão Legal” terá suas ações e 
metas executadas com vistas a atender 
os cidadãos que recorrem, regularmente, 
aos serviços de regularização fundiária 
prestados pela CODEM (Companhia de 
Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém), e também, 
aos moradores de áreas definidas como 
prioritárias por essa Companhia, a partir de 
critérios e estudos urbanísticos, técnicos, 
jurídicos e sociais.

(B) O Controle Urbanístico do Município 
de Belém visa adequar o processo de 
produção, apropriação   e consumo do 
espaço construído às características 
do sítio, à capacidade de atendimento 
da infraestrutura básica da cidade, à 
manutenção e à qualificação do meio 
ambiente urbano.

(C) O Poder Público Municipal deverá atuar 
prioritariamente, na educação infantil 
(compreendendo creche e pré-escola), 
no ensino fundamental, evoluindo para o 
ensino médio, para atender plenamente em 
quantidade e qualidade a demanda escolar 
conforme disposto no Plano Municipal de 
Educação.

(D) Qualquer cidadão ou organização social 
poderá apresentar diretamente ao Poder 
Legislativo municipal, projetos de lei 
subscritos por, no mínimo, um por cento dos 
eleitores residentes no Município de Belém.

(E) As políticas setoriais de saúde pública e 
de educação básica serão implementadas 
através do provimento e espacialização 
adequada dos serviços e equipamentos 
de saúde pública e de educação básica, 
especialmente nas áreas centrais.
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49. A CODEM, por força da Resolução                    
nº 020/2014, institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração aplicável 
aos empregos efetivos, empregos de 
confiança e funções gratificadas. Com 
base na referida Resolução, conforme 
sua atual redação, assinale a alternativa 
correta.

(A) A função gratificada é de livre designação e 
destituição, cuja atribuição deve ocorrer aos 
detentores de emprego de confiança.

(B) Para o exercício da atividade de suporte 
(carreira de auxiliar), além das demais 
determinações legais, exige-se do candidato 
a escolaridade de nível superior completo.

(C) A progressão funcional busca incentivar a 
melhoria de desempenho do empregado, 
proporcionando-lhe mobilidade, com 
melhoria salarial, obedecendo a critérios 
definidos no Sistema de Avaliação de 
Desempenho – SAD.

(D) O desenvolvimento das pessoas ocupantes 
dos empregos e funções da CODEM será 
estabelecido pelo Programa de Capacitação 
e Aperfeiçoamento, aprovado pelo Conselho 
Fiscal da CODEM.

(E) Os empregos de confiança serão ocupados, 
preferencialmente, por portadores de 
escolaridade de nível médio. 

50. A organização estatal tem como função 
dinamizar a atuação do Estado frente a 
seus súditos, de forma célere e efetiva, 
de acordo com as particularidades gerais 
(União), regionais (Estaduais) e locais 
(Municipais). Nesse sentido, conforme 
dispõe a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.

(A) A manutenção do serviço postal pertence 
aos Estados membros, podendo haver as 
devidas adequações pelos Municípios em 
razão de suas particularidades.

(B) O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de quinze dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará.

(C) A eleição do Governador e do Vice-
Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á no segundo 
domingo de outubro, em primeiro turno, 
e no segundo domingo de novembro, 
em segundo turno (se houver), do ano 
anterior ao do término do mandato de seus 
antecessores.

ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o 
número de sua prova indicado  na capa deste caderno.

(D) A proteção da infância e da juventude possui 
competência concorrente entre União, 
Estados e Municípios.

(E)  A competência para legislar sobre seguridade 
social é comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.
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Nome do Candidato  Inscrição

ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

 01 a 15

Discursiva     01

16 a 20
Noções de Informática  21 a 25

Conhecimentos Específicos  26 a 50

Composição do Caderno:

Língua Portuguesa

Atualidades

                
• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, 

documento e o número de sua inscrição, assinando-a 
no lugar indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o emprego            
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo 
seu nome e número de inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo 
o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, pois eles assinarão o Termo de Fechamento do 
envelope de retorno das Folhas de Respostas.

                
• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído 

de qualquer equipamento eletrônico durante 
a realização da prova, ainda que esse  
equipamento esteja devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences;

• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova de cada período;

• Os cadernos de questões serão divulgados, 
no site www.aocp.com.br, juntamente com os 
gabaritos, após o encerramento da aplicação 
das provas dos dois períodos.

FOLHA DE RESPOSTAS
            

• Os únicos documentos válidos para avaliação é a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva, que 
devem ser devolvidas ao fiscal ao término da prova;

• O candidato deve preencher e assinar, com caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva;

• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: 

EMPREGO PÚBLICO - EDITAL 003/2017

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA 
METROPOLITANA DE BELÉM

ESTADO DO PARÁ

PROVA
 03

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, para elaborar a 
resposta da questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 
(trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Considere a seguinte notícia de jornal:

Estranheza em licitação

O resultado de processo licitatório para a prestação de serviços em determinada Empresa de 
Economia Mista foi antecipado ao “Jornal Agora é Ontem” no dia 14 de junho, seis dias antes 
da abertura oficial dos envelopes apresentados pelos interessados, que aconteceu no dia 20 de 
junho.
Considerando esta ser uma notícia relevante, o referido Jornal a registrou em cartório, de forma 
a confirmar a veracidade ou não da informação recebida.
Com a abertura dos envelopes, foi confirmado que a fonte informativa estava correta. No 
envelope, indicou-se o nome da empresa que ficou em primeiro lugar, o número da concorrência 
da qual ela estava a participar e a informação de que ela sairia vencedora. Tudo isso registrado 
pelo “Agora é Ontem” em Cartório na mesma data em que teve acesso a esses dados. 
O presente contrato é no valor de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), 
com prazo de duração fixado em 12 (doze) meses, sendo a data de início de vigência o mês de 
novembro do corrente ano.
Questionada pelo Jornal, a referida Empresa de Economia Mista afirmou que segue todas as 
regras e normativas, bem como não deixou de observar o contido em lei para o referido certame.
Já a empresa vencedora, afirma que não teve nenhum favorecimento.
Com base nas informações contidas na fictícia notícia jornalística e em conformidade com a Lei 
Federal no 8.666/90, informe qual(is) a(s) possível(is) regra(s) jurídica(s) de Direito Administrativo 
foi(ram) descumprida(s) nesse caso e suas implicações legais.
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1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O Lado Negro do Facebook

Por Alexandre de Santi 

 O Facebook é, de longe, a maior rede 
da história da humanidade. Nunca existiu, 
antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas 
se reunissem. Metade de todas as pessoas 
com acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês. 
Em suma: é o meio de comunicação mais 
poderoso do nosso tempo, e tem mais alcance 
do que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora, não 
consegue conceber a vida sem ele. Também 
pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima 
dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente 
nova e acompanhar o que está acontecendo 
nos nossos grupos sociais. Mas essa história 
também tem um lado ruim. Novos estudos estão 
mostrando que o uso frequente do Facebook 
nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, 
mais desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais 
infelizes. 

 No ano passado, pesquisadores das 
universidades de Michigan e de Leuven 
(Bélgica) recrutaram 82 usuários do Facebook. 
O estudo mostrou uma relação direta: quanto 
mais tempo a pessoa passava na rede social, 
mais infeliz ficava. Os cientistas não sabem 
explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses 
é a chamada inveja subliminar, que surge 
sem que a gente perceba conscientemente. 
Já deve ter acontecido com você. Sabe 
quando você está no trabalho, e dois ou três 
amigos postam fotos de viagem? Você tem a 
sensação de que todo mundo está de férias, 
ou que seus amigos viajam muito mais do 
que você. E fica se sentindo um fracassado. 
“Como as pessoas tendem a mostrar só 
as coisas boas no Facebook, achamos que 
aquilo reflete a totalidade da vida delas”, diz o 
psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS 
e coordenador do Grupo de Estudos sobre 
Adições Tecnológicas. “A pessoa não vê o 
quanto aquele amigo trabalhou para conseguir 

tirar as férias”, diz Spritzer.
 E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador. Durante 
30 anos, pesquisadores da Universidade de 
Michigan aplicaram testes de personalidade a 
14 mil universitários. O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram usando 
a internet, têm 40% menos empatia que os 
jovens de três décadas atrás. A explicação 
disso, segundo o estudo, é que na vida online 
fica  fácil ignorar as pessoas quando não 
queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, 
com o tempo, esse comportamento indiferente 
acaba sendo adotado também na vida offline.

 Num meio competitivo, onde 
precisamos mostrar como estamos felizes o 
tempo todo, há pouco incentivo para diminuir o 
ritmo e prestar atenção em alguém que precisa 
de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, 
para o egocentrismo. Em 2012, um estudo da 
Universidade de Illinois com 292 voluntários 
concluiu que, quanto mais amigos no Facebook 
uma pessoa tem, e maior a frequência com que 
ela posta, mais narcisista tende a ser – e maior 
a chance de fazer comentários agressivos.

 Esse último resultado é bem 
surpreendente, porque é contraintuitivo. 
Ora, uma pessoa que tem muitos amigos 
supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos, como modéstia e 
empatia. O estudo mostra que, no Facebook, 
tende a ser justamente o contrário. 

Adaptado de Superinteressante. Disponível em:  http://super.abril.
com.br/tecnologia/o-lado-negro-do-facebook/

1. Considere o excerto: “A pessoa que 
tem muitos amigos supostamente os 
conquistou adotando comportamentos 
positivos, como modéstia e empatia.” 
De acordo com o contexto, o sentido 
do elemento grifado pode ser 
adequadamente entendido como

(A)  apatia.
(B)  indiferença.
(C)  alteridade.
(D)  moderação.
(E)  singeleza.



5Analista Fundiário - Advogado

2. Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada esteja sendo utilizada em seu 
sentido denotativo.

(A) “Esse comportamento indiferente acaba 
sendo adotado também na vida offline”. 

(B) “Lado Negro do Facebook”.
(C)  “E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador”.
(D) “Seus amigos viajam muito mais do que 

você”.
(E) “Há pouco incentivo para diminuir o ritmo”.

3.  “Metade de todas as pessoas com acesso 
à internet, no mundo, entra no Facebook 
pelo menos uma vez por mês. Em suma: 
é o meio de comunicação mais poderoso 
do nosso tempo, e tem mais alcance do 
que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora”. 
Nesse segmento do texto, o termo ou 
expressão em destaque que se refere a 
um outro termo anterior, estabelecendo 
a coesão textual, é

(A) “Internet”.
(B) “o Facebook”.
(C) “o meio de comunicação”.
(D)  “o nosso tempo”.
(E) “a maior parte das pessoas”.

4. Em “Os cientistas não sabem explicar 
o porquê”, a palavra destacada é assim 
escrita, pois

(A) está sendo usada como substantivo, 
significando “motivo”.

(B) está sendo utilizada para introduzir uma 
causa ou explicação.

(C) funciona  como  pronome relativo, 
equivalente a “por qual razão”. 

(D) introduz frase interrogativa.
(E) está sendo utilizada em final de frase.

5. O termo destacado em “uma de suas 
hipóteses é a chamada inveja subliminar, 
que surge sem que a gente perceba 
conscientemente”, no contexto, é 

(A) partícula expletiva. 
(B) conjunção integrante.
(C) conjunção subordinativa causal.
(D) conjunção subordinativa consecutiva.
(E) pronome relativo.

6. Assinale a alternativa em que NÃO ocorre 
derivação sufixal.

(A) Poderoso.
(B) Reunissem.
(C) Supostamente.

(D) Justamente.
(E) Humanidade.

7. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   )  No trecho “O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram 
usando a internet, têm 40% menos 
empatia que os jovens de três 
décadas atrás.”, a forma verbal 
“têm” está no plural para concordar 
com “os jovens de três décadas 
atrás”. 

(   )  As palavras “Bélgica” e 
“psicológico” acentuam-se devido 
à mesma regra.

(   )  Em “Há muito espaço, por outro 
lado, para o egocentrismo”, o 
verbo “há” está acentuado por ser 
um monossílabo tônico terminado 
em -a.

(   )  Em “os jovens de três décadas 
atrás”, as palavras “três” e “atrás” 
acentuam-se por serem oxítonas. 

(A)  V – V – V – V.
(B)  F – V – V – F.
(C)  F – F – V – V.
(D)  V – F – F – V.
(E)  F – V – F – F.

8. Em “Já deve ter acontecido com você. 
Sabe quando você está no trabalho, 
e dois ou três amigos postam fotos de 
viagem?”, em função da valorização a um 
elemento da comunicação,  predomina 
qual  função da linguagem?

(A) Metalinguística.
(B) Apelativa.
(C) Referencial.
(D) Emotiva.
(E) Fática.
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9. Em “No ano passado, pesquisadores 
das universidades de Michigan e de 
Leuven (Bélgica) recrutaram 82 usuários 
do Facebook.”, a vírgula presente no 
fragmento do texto 

(A)  é obrigatória, pois separa adjunto adverbial 
de tempo antecipado.

(B)  é facultativa, pois separa advérbio de tempo 
que, independente da posição na oração, 
deve estar separado por vírgula.

(C)  é facultativa, pois está separando um termo 
que tem a mesma função do termo posposto 
a ele.

(D)  é obrigatória, pois, no período, separa 
oração subordinada adverbial anteposta à 
principal. 

(E)  está inadequada, pois separa termos 
essenciais da oração.

10. Em “Metade de todas as pessoas com 
acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês”, 
a crase ocorreu 

(A) para atender à regência do verbo “entra”.
(B) para introduzir expressão adverbial 

feminina.
(C) para indicar que houve junção de dois  

artigos definidos, no feminino e no singular.
(D) para atender a regência de “acesso” e 

pela presença de artigo definido, feminino, 
singular que antecede “internet”.

(E) inadequadamente, pois a palavra internet 
não admite artigo.

11. Assinale a alternativa correta quanto 
à relação semântica existente entre as 
seguintes orações: “O Facebook é ótimo. 
Nos aproxima dos nossos amigos.”

(A)  Concessiva.
(B)  Consecutiva.
(C)  Temporal.
(D)  Adversativa.
(E)  Explicativa.

12. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado é um pronome relativo.

(A) “Novos estudos estão mostrando que o 
uso frequente do Facebook nos torna mais 
impulsivos”. 

(B) “Metade de todas as pessoas com acesso à 
internet, no mundo, entra no Facebook pelo 
menos uma vez por mês”. 

(C) “A maior parte das pessoas o adora”.
(D) “Uma pessoa que tem muitos amigos 

supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos”.

(E) “Na vida online fica  fácil ignorar as 
pessoas quando não queremos ouvir seus 
problemas”.

13. Analise o seguinte trecho e assinale a 
alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que 
o uso frequente do Facebook nos torna 
mais impulsivos, mais narcisistas, mais 
desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros.”

(A)  Trata-se de um período composto por duas 
orações.

(B)  Os sujeitos das orações são, 
respectivamente, ‘”Novos estudos” e “o uso 
frequente do Facebook”.

(C)  Existe uma oração principal, não iniciada 
por conjunção, e uma oração subordinada, 
iniciada por conjunção integrante.

(D)  Existem duas orações e, em uma delas, o 
sujeito está oculto para evitar repetições 
desnecessárias.

(E)  A locução verbal “estão mostrando” poderia 
ser substituída por “mostram” sem prejuízo 
de entendimento à oração em questão.

14. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) o comportamento de indiferença é mais 
comum entre os jovens.

(B) pessoas empáticas na vida real também 
tendem a ser empáticas no Facebook.

(C) a infelicidade é proporcional ao tempo que o 
usuário utiliza o Facebook. 

(D) quanto mais amigos a pessoa tem no 
Facebook menos comentários agressivos 
ela tende a fazer.

(E) as redes sociais trouxeram apenas 
malefícios aos seus usuários.

15. Considerando o gênero textual do texto 
de apoio, o uso das aspas duplas no 
segundo parágrafo indica que o produtor 

(A) desconhece a voz do sujeito que escreveu 
a informação citada, mas deve relatá-la com 
a maior fidelidade e objetividade possível, 
recurso comum em Notícias. 

(B) utiliza uma estratégia discursiva para criticar 
o fato de as pessoas apenas postarem 
aspectos positivos de sua vida, de modo a 
dar ao leitor uma visão múltipla e consistente 
dos fatos relatados, característica comum 
em Artigos de Opinião. 
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(C) expressa ironicamente seu pensamento pessoal em relação às informações, de modo a persuadir 
e sensibilizar o leitor, característica comum a Reportagens. 

(D) organiza as informações, segundo o ponto de vista de um locutor não onisciente, demarcando não 
ser responsável pelo discurso citado, recurso comum em Artigos de Opinião.

(E) demarca uma outra voz que não a sua, a qual pode ser reproduzida na íntegra ou em parte, para 
produzir um efeito de credibilidade e objetividade, recurso comum em Reportagens.

AT U A L I D A D E S

16. No norte do país, o jeito de ser paraense chama a atenção, seja na forma de falar, de cantar, 
de dançar ou de vestir. Apesar das influências do resto do país, o paraense mantém, com 
fervor, o gosto pelas coisas da terra.
Sobre a cultura do Pará, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência correta.

(   )  O carimbó é um ritmo musical amazônico e também uma dança de roda de origem 
indígena típica da região litorânea do estado do Pará. Influenciado por negros e 
portugueses, o termo “Dança do Carimbó” vem do título dado pelos indígenas aos 
dois tambores de dimensões diferentes, que servem para o acompanhamento básico 
do ritmo.

(   )  Em Belém, o Círio de Nazaré consiste na devoção à Virgem de Nazaré, que começou após 
o caboclo Plácido ter encontrado uma pequena imagem de Nossa Senhora às margens do 
Igarapé      Murutucu.

(   )  A culinária do Pará expressa muito de sua cultura regional e pratos como: Pato a tucupi, 
Caruru,          tacacá, Barreado e Chambaril traduzem a exótica cozinha paraense. 

(   )  A lenda do boto faz parte do folclore da região norte. Ela era utilizada para justificar uma 
gravidez fora do casamento e, ainda hoje, costuma-se dizer que uma criança é filha do boto 
quando não se sabe quem é o pai.  

(   )  O festival dos bois garantido e caprichoso, típico do Pará, é realizado no fim de cada ano e 
marca um evento festivo equivalente ao carnaval das demais regiões do Brasil. 

(A)  F – V – V – V – F. 
(B)  V – F – F – V – V. 
(C)  F – V – F – F – V. 
(D)  V – F – V – F – F.
(E)  V – V – F – V – F. 



8Analista Fundiário - Advogado

17. Observe o mapa sobre as potencialidades 
hidrográficas do Pará e assinale a 
alternativa correta. 

(A)  A ilha de Marajó, banhada pelos rios Xingu 
e Amazonas, é um dos principais pontos 
turísticos da região, com destaque para o 
artesanato marajoara.

(B)  O Parque do Xingu, onde nasce o rio com 
mesmo nome, localiza-se na região nordeste 
do Estado do Pará, apresentando potencial 
para instalação de usinas hidrelétricas. 

(C)  Criado em 1985 pelo Governo Federal, 
o Programa Calha Norte tem como objetivo 
principal a manutenção da soberania da 
Amazônia, contribuindo para a promoção 
de seu desenvolvimento ordenado e 
sustentável. O projeto está presente 
também na Ilha do Marajó (PA) e na região 
ao sul da bacia do Amazonas, alcançando 
os limites dos estados de Rondônia e Mato 
Grosso.

(D)  O governo do Pará e a FUNAI (Fundação 
Nacional de Amparo ao Índio) analisaram 
em conjunto projetos que autorizam a 
exploração de ouro nas bordas da barragem 
de Belo Monte, sendo mais um projeto 
ecologicamente econômico. 

(E)  A região destacada no mapa hidrográfico 
da costa oeste atlântica é simbolicamente 
importante, devido à revolta de cabanos 
durante o período regencial (1831 – 1840), 
revolta esta que obteve êxito até o início do 
segundo reinado. 

18. O Pará é o quinto Estado a realizar a 
oficina de implantação do Programa 
de Educação Ambiental e Agricultura 
Familiar (PEAAF). O objetivo do evento é 
orientar os cidadãos sobre a implantação 
do programa, com base em ações 
educativas permanentes. O planejamento 
envolve diferentes representantes de 
órgãos federais, estaduais e municipais, 
instituições e comunidade local.

Acerca da agricultura e do modo de 
produção rural no Pará, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A)  No Pará, os agricultores familiares contam 
com apoio da empresa de assistência 
técnica e extensão rural (EMATER) que 
presta orientações para o produtor ter 
sucesso do plantio à colheita. 

(B)  O Programa de Educação Ambiental e 
Agricultura Familiar (PEAAF) está definindo 
as bases institucionais e pedagógicas para 
as ações de educação ambiental voltadas 
à agricultura familiar, que incentivam a 
transição para um padrão produtivo e um 
ambiente rural mais justo e sustentável em 
todo o Estado.

(C)  Como exemplo de iniciativa nessa área, 
o município de Bragança (reduto de 
imigrantes japoneses) foi selecionado para 
realizar a formação de agentes populares 
de educação ambiental e implantação de 
projetos comunitários. Além dessa ação, o 
Pará já possui experiências agroextrativistas 
de açaizeiros, pequenos pescadores, 
quebradeiras de coco, castanheiros e 
agricultores de produção orgânica.

(D)  Mapas de solos elaborados pela 
Embrapa indicam as melhores áreas 
para a agricultura no Pará, sendo 
que aproximadamente 87% da área 
desflorestada está apta para a agricultura 
ou a pecuária.

(E)  O desmatamento na Amazônia se                                                                   
concentrou em quatro estados: Pará, 
Amazonas, Mato Grosso e Amapá. O 
Pará é o estado que menos constatou 
desmatamento. Metade de tudo o que foi 
desmatado na região ocorreu nos demais 
estado, e Altamira foi a cidade que mais 
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se destacou em conter o desmatamento, 
mesmo tendo um boom populacional nos 
últimos anos causado pela construção da 
hidrelétrica de Belo Monte.

19. “‘Monopólio’ brasileiro do nióbio gera 
cobiça mundial, controvérsia e mitos. 
Com 98% das reservas, Brasil não 
tem política específica para o mineral. 
Exportações cresceram 110% em 10 anos 
e somaram US$ 1,8 bi em 2012.”

Em relação ao nióbio brasileiro, assinale 
a alternativa correta. 

(A)  O depósito localizado no carbonatito do 
barreiro em Araxá (MG) é responsável 
pela maior produção brasileira. O nióbio 
é considerado  fundamental para a indústria 
de alta tecnologia, como os tomógrafos de 
ressonância magnética, para a indústria 
aeroespacial, entre outras.

(B)  As maiores reservas de nióbio estão 
localizadas na Amazônia (75%), onde 
a empresa Vale detém o monopólio de 
exploração e comercialização. 

(C)  O nióbio é um mineral nobre e raro encontrado 
em poucos países e seu preço está muito 
próximo do valor do ouro, o que levou Walter 
Moreira Salles, banqueiro brasileiro, a investir 
na extração desse minério. 

(D)  O fato de o Brasil possuir cerca de 98% 
das reservas conhecidas garante ao país 
muitos anos de monopólio da oferta. Devido 
ao crescimento da intensidade de uso e 
das inúmeras possibilidades de aplicações, 
a relevância e a valorização desse mineral 
são comparadas ao ouro e ao petróleo.

(E)  A oferta de nióbio está praticamente toda 
nas mãos das duas gigantes mineradoras 
que operam no país, a estatal Companhia 
Siderúrgica Nacional e a Anglo American. 

20. “Multinacional francesa vai investir mais 
de R$1 bilhão no estado do Pará. Mais 
uma multinacional se instala em território 
paraense de olho nas oportunidades 
logísticas do Pará.”

Em relação à vinda de multinacionais 
para o estado do Pará, vários fatores 
podem contribuir para atrair empresas. 
Referente à instalação dessas empresas 
e ao desenvolvimento econômico, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
busca implementar projetos no setor de 
logística e pretende montar uma estrutura 
hidroviária com saída da região sul do Pará, 
passando pela Zona Franca de Manaus, 
o que facilitará um intercâmbio comercial 
benéfico aos estados do Pará e Amazonas.  

(B)  A Louis Dreyfus Company (LDC), empresa 
do setor de commodities, vem investimento 
em experimentos no Pará, como em 
lavouras de trigo voltadas para exportação. 
Com isso, a região sul do estado se torna 
um polo de destaque do setor. 

(C)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
atua em quase todas as frentes da cadeia 
de alimentação. Recentemente instalada 
no Brasil, vem recebendo investimentos 
governamentais, em especial do estado do 
Pará, por meio de subsídios para realizar 
suas atividades. 

(D)  As empresas multinacionais, e mesmo as 
grandes empresas brasileiras, buscam se 
localizar em áreas atrativas, onde os custos 
de produção não sejam onerosos. O Pará 
apresenta uma logística atrativa no setor 
fluvial, com saída para o oceano, tendo os 
rios tapajós e madeira como algumas de 
suas principais vias. 

(E)  O Pará possui uma localização geográfica 
estratégica para investimentos em setores 
de logística. A multinacional Louis Dreyfus 
Company (LDC), de origem francesa, está 
investindo na aquisição de terrenos para 
a construção de transbordos e portos em 
Vila do Conde, em Barcarena, e localidades 
circunvizinhas, além de fazer estudos para 
a construção de um porto às margens do 
Rio Tapajós. 

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A
 

21. Na configuração de uma conta de e-mail, 
por padrão, as portas dos servidores 
de entrada e de saída de e-mail são, 
respectivamente,

(A) 110, 25 (atualizada recentemente para 587)
(B) 25 (atualizada recentemente para 587), 110
(C) 110, 400
(D) 443, 110
(E) 21, 110 
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22. Em tecnologia de computadores, a 
tradução das siglas SSD e HDD tem como 
significado, respectivamente:

(A) Simples Serviço Digital, Disco Rígido.
(B) Simples Serviço Digital, Disco Alta Definição.
(C) Simples Serviço Digital, Alta definição 

Digital.
(D) Unidade de Estado Sólido, Disco Rígido.
(E)  Unidade de Estado Sólido, Disco Alta 

Definição.

23. O resultado da fórmula do Excel 
=SE(SOMA(3;4;5)>10;"maior";"menor")  
é

(A) #NOME?
(B) 10
(C) 3;4;5
(D) maior
(E) menor

24. Com relação à compactação de arquivos 
e compressão de dados, assinale a 
alternativa  INCORRETA.

(A) Os arquivos MP3 são exemplos de utilização 
de compressão de dados que podem refletir 
na redução de qualidade do áudio.

(B) Na compactação de arquivos, são utilizadas 
técnicas para conseguir a representação do 
arquivo original com redução de espaço.

(C) No sistema operacional Microsoft Windows 
7, é necessário software de terceiros para 
descompactar arquivos do tipo ZIP.

(D) Cada esquema de compactação exige 
uma tecnologia específica. Por isso, 
para a descompactação do documento  
compactado, é necessário um software 
compatível com as tecnologias 
para a operação de compactação e 
descompactação.

(E) Várias tecnologias de compactação podem 
ser utilizadas simultaneamente para gerar 
arquivos com menor utilização de espaço 
em disco.

25. Com relação aos certificados de 
segurança para navegação de internet, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Certificados de segurança são utilizados 
para minimizar riscos de invasão e 
interceptação de dados.

(B) Erros na configuração de data e hora 
do computador podem gerar erros ou 
mensagens de erro para o usuário.

(C) Certificados vencidos podem gerar erros ou 
mensagem de erro para o usuário.

(D) Padrões antigos de certificados podem 

gerar erros ou mensagem de erro para o 
usuário.

(E) A falta de certificado de segurança impede a 
navegação de internet.

 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. A Administração Pública, nos termos 
da Constituição Federal de 1988, deve 
obedecer a princípios basilares, bem 
como outras regras gerais. Considerado 
o exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O percentual dos cargos e empregos públicos 
reservados às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme regra constitucional, é 
fixado em 10% (dez por cento) sobre o total 
de vagas disponíveis.

(B) Com exceção dos casos especificados em 
lei, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

(C) A acumulação remunerada de cargos 
públicos é vedada no ordenamento jurídico 
brasileiro, com suas devidas exceções, as 
quais não são extensíveis aos empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo 
Poder Público.

(D) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, nela podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, desde 
que estes façam parte da gestão.

(E) O prazo de validade do concurso público 
será de até um ano, prorrogável uma vez 
por igual período, totalizando dois anos o 
período prescricional.

27. Considerados essenciais para a 
efetivação dos direitos mínimos de 
existência, os direitos sociais são 
elevados a nível constitucional, de forma 
a auxiliar na garantia da efetivação 
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da dignidade da pessoa humana. 
Considerando os direitos sociais 
expressos na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta sobre 
o direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais. 

(A) Os trabalhadores têm direito à remuneração 
superior quando do serviço extraordinário, 
bem como a possibilidade de participação 
nos lucros, ou resultados da empregadora, 
sendo esta desvinculada da remuneração.

(B) O piso salarial deve ser  proporcional à 
extensão e à complexidade do trabalho. 
Além disso, a remuneração do trabalho 
diurno deve ser superior à do noturno. 

(C) Os trabalhadores têm direito ao repouso 
semanal remunerado, dando-se preferência 
aos sábados e domingos, bem como a 
proteção contra a despedida por justa causa, 
à qual implicará indenização compensatória. 

(D) Os trabalhadores têm direito ao  seguro  
contra acidentes de trabalho, cujo 
recolhimento fica a cargo do empregado, 
mas não afasta a  responsabilização   
por dolo ou culpa, a  qual recai sobre o 
empregador.

(E) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, desde que sejam realizados 
atos que reduzam os riscos inerentes à 
atividade desenvolvida, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança.

28. O Direito se expressa nas mais diferentes 
formas, mas sua eficácia, muitas vezes, 
está condicionada às regras positivadas. 
Todavia nem sempre as regras emanadas 
pelo Poder Público respondem a todos os 
problemas sociais, exigindo assim uma 
atenção maior ao aplicador da Lei, desde 
a observação da vigência e interpretação 
de uma lei, até a integração normativa. 
Considerando o exposto, assinale a 
alternativa correta.

(A) A vacatio legis corresponde ao período de 
vigência das leis temporárias.

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
não revoga nem modifica a lei anterior.

(C) As leis temporárias permanecem em vigor 
até que sejam modificadas ou revogadas 
por outra lei de mesma natureza. 

(D) A analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito são entendidos como as 
fontes não formais do direito.

(E) A alegação de ignorância legislativa implica 
escusa obrigacional.

29. A função administrativa do Estado, 
bem como a atuação daqueles que 
a desempenham, está regulada pelo 
Direito Administrativo. Dessa forma, 
considerando o conceito e as funções 
desse ramo do Direito Público e suas 
relações com as outras disciplinas 
jurídicas, assinale a alternativa correta.

(A) A presente área jurídica mantém relações 
íntimas com o Direito Constitucional, uma 
vez que é o presente ramo do Direito quem 
trata dos princípios basilares da função 
administrativa, tal como da legalidade, 
moralidade e publicidade.

(B) A temática de Direito Administrativo está 
relacionada à própria Administração do 
Estado. Desta feita, esse ramo do Direito 
não se relaciona com o Direito Penal, pois a 
responsabilização na função administrativa 
é meramente civil.

(C) Apesar de sua característica multidisciplinar, 
o Direito Urbanístico deixa de interagir com 
o Direito Administrativo em razão da atuação 
dos chamados observatórios sociais.

(D) A função administrativa do Estado é 
direcionada unicamente à atuação do 
Poder Executivo, o que implica afirmar 
que as atividades para a pacificação social 
decorrem do efetivo exercício do referido 
Poder.

(E) Pelas regras constitucionais, os princípios 
da administração pública são aplicados 
à administração direta, cabendo à 
administração indireta a aplicação dos 
princípios de direito civil.
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30. Sobre os cargos, empregos e funções 
públicas, assinale a alternativa correta.

(A) A associação sindical de servidor público 
civil é inerente ao cargo, razão pela qual 
sua sindicalização é obrigatória.

(B) O prazo de validade do concurso público 
será de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado até duas vezes, de forma a 
não ultrapassar o mesmo lapso temporal, 
respeitando, assim, o limite de 02 (dois) 
anos.

(C) A Constituição Federal Brasileira de 1988 
reserva 10% (dez por cento) dos cargos 
e empregos públicos para pessoas com 
deficiência, cuja comprovação obedecerá 
os critérios estipulados em edital.

(D) Os cargos e empregos públicos podem 
ser acessíveis aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas a função pública não 
pode ser exercida por estrangeiros.

(E) As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, 
a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.

31. Os princípios são norteadores de todo o 
ordenamento jurídico. O mesmo se pode 
afirmar sobre a administração pública. 
Assim, considerando a natureza, os 
fins e os princípios básicos de direito 
administrativo, assinale a alternativa 
correta.

(A) Apesar de a Constituição Federal 
elencar expressamente cinco princípios 
da administração pública, é entendido 
pela doutrina   que outros princípios 
constitucionais também se aplicam à 
presente temática, bem como outros 
que sequer são mencionados no texto 
constitucional.

(B) A administração pública está obrigada por lei 
ao cumprimento de certas finalidades, entre 
elas a supremacia dos interesses estatais 
frente aos interesses da coletividade.

(C) Pelo princípio da publicidade, os 
administrados, ou seja, a coletividade 
pública em geral, devem ser tratados sem 
qualquer discriminação (benéficas ou 
detrimentosas).

(D) O princípio do contraditório e da ampla 
defesa se aplicam quando de litígios 
judiciais administrativos, mas não nos 
procedimentos administrativos em geral.

(E) Os atos administrativos não importam em 
motivação, uma vez que se presume a lisura 
e a moralidade da Administração Pública.

32. O exercício da atividade administrativa, 
para que possa ser efetivo, necessita 
dos poderes que lhe são conferidos 
pelo ordenamento jurídico vigente. Em 
relação ao assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Apesar de o poder discricionário implicar 
uma liberdade à Administração Pública, este 
está sujeito às normas jurídicas vigentes, 
bem como aos interesses coletivos, o que 
impede seu uso abusivo.

(B) Considerando que a lei nem sempre 
consegue atender a todos os casos, por 
força do poder regulamentar, é possível 
ser expedidos regulamentos para a fiel 
execução da lei.

(C) Objetivando apurar e punir faltas funcionais, 
é atribuído à Autoridade Administrativa o 
poder hierárquico.

(D) Ainda que seja aparentemente paradoxal, 
o poder de polícia constitui limitação à 
liberdade individual e, ao mesmo tempo, é 
o garantidor dessas mesmas liberdades.

(E) Quando a autoridade administrativa é 
obrigada a tomar determinada decisão em 
razão de determinada circunstância, tem-se 
o chamado poder vinculado.

33. Em razão da omissão legislativa, a 
definição de ato administrativo ficou a 
cargo da doutrina que acaba por divergir 
quando de sua conceituação. Todavia 
isso não impede de se destacar as 
características do ato administrativo, 
bem como seus requisitos. Ante ao 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O ato administrativo provém do Estado, ou 
de quem esteja a exercer tais prerrogativas, 
mas, para produzir efeitos jurídicos, exige a 
efetiva manifestação do Poder Judiciário.

(B) Segundo a doutrina, o ato administrativo 
deve ser perfeito, válido e eficaz, sendo a 
perfeição relacionada ao ato que completou 
o ciclo necessário à sua formação; a 
validade é o preenchimento dos requisitos 
estabelecidos pela ordem jurídica, e 
a eficácia é quando o ato se encontra 
dependente de evento posterior.

(C) Nas relações entre particulares, tem-
se como regra a capacidade entre os 
agentes, mas, no âmbito administrativo, a 
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competência do agente decorre da norma 
jurídica, que irá delimitar as atribuições de 
cada órgão ou autoridade.

(D) A forma do ato administrativo engloba 
as regras jurídicas de expressão da 
vontade administrativa, que pode ser 
realizada na forma  oral  (verbal) ou 
escrita,  sendo  admitida, em algumas  
hipóteses, a  expressão tácita da vontade 
da Administração Pública.

(E) Por força do interesse público, para que o 
ato administrativo seja colocado em prática, 
em regra, é necessária prévia autorização/
manifestação judicial.

34. Considerando que a Administração 
pode celebrar acordos com particulares, 
atendendo aos anseios tanto do ente 
público quanto do particular, mas cuja 
finalidade principal é atender ao interesse 
público, tendo como base as regras 
legais, assinale a alternativa correta.

(A) Um dos poderes que assistem à 
Administração é o de acompanhar e fiscalizar 
a execução dos contratos administrativos, 
mas a imposição das sanções estipuladas 
no caso de descumprimento contratual fica 
a cargo do Judiciário.

(B) A Lei Federal no 8.666/93 concede, à 
Administração, total e ilimitada liberdade 
para a modificação unilateral do contrato 
administrativo.

(C) Por ser de relevante interesse público a 
parceria entre a Administração e particulares, 
é possível a alteração unilateral do contrato 
administrativo, quando houver modificação 
no projeto  ou das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus 
objetivos.

(D) Se no acordo não foram contemplados 
preços unitários para obras ou serviços, 
estes serão fixados por ato unilateral da 
Administração, cabendo ao particular 
aceitar ou rescindir ao contrato conforme 
suas cláusulas penais.

(E) O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 35% 
(trinta e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 70% (setenta por cento) para 
os seus acréscimos.

35. Conforme dispõe o art. 3º, da Lei Federal 
no 8.666/93, a licitação é destinada a 
garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, de forma 
a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional. O mesmo 
artigo legal ainda determina que sejam 
observados os seguintes princípios:

(A) legalidade, morosidade, igualdade e 
liberdade.

(B) impessoalidade, liberdade, legalidade e 
moralidade.

(C) liberdade, legalidade, impessoalidade, 
morosidade.

(D) moralidade, legalidade, impessoalidade e 
igualdade.

(E) legalidade, fraternidade, moralidade e 
igualdade.
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36. No que tange às modalidades licitatórias, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A modalidade   da qual participam 
interessados de ramo relacionado ao 
objeto do futuro contrato, podendo 
estar cadastrado ou não, escolhidos e 
convidados pela unidade administrativa 
em número mínimo de três, a qual deverá 
afixar, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade, que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas, é denominada convite.

(B) A modalidade licitatória entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação, é 
chamada de tomada de preços.

(C) Quando a Administração abre a 
possibilidade a quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios 
ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias, tem-se a 
modalidade licitatória legalmente nominada 
como concurso.

(D) Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

(E) O pregão, modalidade licitatória criada 
após as demais existentes, destina-se à 
aquisição, por quaisquer interessados, 
de bens e serviços comuns, sem limite de 
valor, em que a disputa é feita por meio de 
propostas e lances em sessão pública.

37. Para ser realizada uma obra pública, foi 
realizado um processo licitatório do qual 
participaram 03 (três) empresas, sendo 
elas a “X”, a “Y” e a “Z”. As empresas “X” 
e “Z”, conhecidas participantes de tais 
certames, pactuaram entre si e firmaram 
os limites máximos de valores que 
apresentariam, de forma a prejudicar a 
empresa “Y” e beneficiar uma delas. Com 
base nas informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta.

(A) Conforme dispõe a legislação, a presente 
atuação das empresas “X” e “Z” implicou  
fato típico, cuja sanção implica pena de 
reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

(B) O produto da arrecadação da multa aplicada 
à infração penal, cometida por “X” e “Z” 
bem como as demais relativas à referida 
legislação especial, irão se reverter a um 
Fundo Nacional de combate às fraudes nos 
processos licitatórios.

(C) Os crimes previstos na lei de licitações 
são de ação penal pública condicionada 
à representação da Administração 
competente.

(D) A pena de multa para o referido caso 
consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá ao 
valor total do certame licitatório.

(E) Os índices percentuais utilizados para 
se calcular a pena de multa não poderão 
ser inferiores a 2% (dois por cento), nem 
superiores a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.

38. Conforme determina o art. 175, da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, 
fica o Poder Público encarregado, nos 
limites legais, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, da prestação de 
serviços públicos. Nesse sentido, 
considerando os conceitos e as regras 
gerais dos serviços públicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Os serviços públicos podem ser definidos 
como a atribuição do exercício de uma 
atividade de interesse público pelo Estado 
a alguém que aceite prestá-lo em nome do 
próprio ente estatal, cujas responsabilidades 
pertencem a este último.

(B) O concessionário do serviço público tem 
o direito de se remunerar pela própria 
exploração da atividade assumida.

(C) Os contratos de serviço público não 
poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas, cabendo à lei firmar os instrumentos 
necessários para ser mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro.

(D) Em razão do princípio da isonomia, quando 
em igualdade de condições apresentadas, 
não será dada preferência à proposta 
apresentada por empresa brasileira.

(E) Após a publicação do edital de licitação, 
abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que 
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o Poder Público apresente a justificativa 
para a outorga de concessão ou permissão 
do serviço público, caracterizando objeto, 
área e prazo.

39. O Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, ao dispor sobre a organização 
da Administração Federal, afirmou que 
esta pode ser realizada de forma direta 
e indireta. Assim, com base no referido 
instrumento normativo e nas demais 
legislações pertinentes, assinale a 
alternativa correta.

(A) As autarquias, por serem pessoas de Direito 
Público, podem ser titulares de interesses 
públicos, ao contrário de empresas públicas 
e sociedades de economia mista, as quais, 
sendo pessoas de Direito Privado, podem 
apenas receber qualificação para o exercício 
de atividades públicas.

(B) A entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada por lei para a 
exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria 
à União ou a entidade da Administração 
Indireta, é chamada de empresa pública.

(C) As empresas públicas devem adotar, 
obrigatoriamente, a forma de sociedade 
anônima. Já as sociedades de economia 
mista podem adotar qualquer forma 
societária admitida em direito.

(D) Tanto as autarquias quanto as fundações 
públicas são consideradas pessoas 
jurídicas de Direito Privado em razão 
da base estrutural que possuem, mas 
são diretamente supervisionadas pelo 
Presidente da República.

(E) São aplicadas às fundações públicas 
as disposições de Direito Civil, inclusive 
a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas para que possa adquirir 
personalidade jurídica.

40. Considerando que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece as 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal 
juntamente de outras providências, 
supondo que, durante determinado 
período de apuração individualizado, 
os seguintes entes públicos tiveram os 
seguintes gastos totais com pessoal: 
União – 52% (cinquenta e dois por cento); 
Estado membro “X” – 60% (sessenta 

por cento); e Município “Alfa” – 50% 
(cinquenta por cento), qual(is) do(s) 
ente(s) público(s) não violou/violaram 
os percentuais totais da receita líquida 
discriminados na referida lei?

(A) A União,  o Estado membro “X” e o Município 
“Alfa” estão em conformidade com a 
legislação em vigor.

(B) A União e o Município “Alfa” cumprem o 
determinado em lei federal, mas o Estado 
membro “X” não.

(C) A União e o Estado membro “X” atendem 
aos limites legais, mas o Município “Alfa” 
viola a regra fiscal.

(D) O Estado membro “X” e o Município “Alfa” 
respeitam a limitação legal, mas a União 
viola o contido em lei federal.

(E) Apenas o Município “Alfa” observa os 
limites fiscais estabelecidos em lei, já a 
União e o Estado membro descumprem a 
responsabilidade a eles imposta.

41. Um determinado servidor público, ao 
longo do exercício de sua função, teve 
acesso às mais variadas informações, 
sendo algumas com características 
públicas e outras que exigiam silêncio. 
Supondo que esse funcionário público 
revelou dados confidenciais sobre 
assuntos funcionais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Com a respectiva prática de prevaricação, 
o referido servidor violou o dever de 
assiduidade a ele imposto.

(B) Com a respectiva prática de concussão, 
o referido servidor violou o dever de 
obediência a ele imposto.

(C) Com a respectiva prática de violação de 
sigilo profissional, o referido servidor violou 
o dever de segredo a ele imposto.

(D) Com  a  respectiva prática de 
condescendência criminosa, o referido 
servidor violou o dever de probidade.

(E) Com a respectiva prática de peculato, o 
referido servidor violou o dever de sigilo 
profissional.
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42. A Administração, para poder exercer  
suas atividades, necessita ser detentora 
de bens que possam garantir a efetividade 
destas. Tais bens, por sua vez, formam 
o chamado “domínio público”. Assim, 
com base na ideia de administração, 
utilização, alienação e características 
dos bens públicos, assinale a alternativa 
correta.

(A) A inalienabilidade dos bens públicos tem 
caráter absoluto, uma vez que esta é a 
melhor forma de se preservar o patrimônio 
nacional.

(B) Para resguardar os interesses públicos, 
o legislador infraconstitucional vedou a 
utilização de bens públicos por particulares.

(C) As terras devolutas, mesmo sendo 
consideradas bens públicos dominicais, 
estão sujeitas ao chamado processo 
discriminatório, o qual objetiva afastar a 
incerteza jurídica do domínio público ou 
particular dessas áreas.

(D) Os bens públicos dominicais são 
destinados à utilização imediata do povo. 
Por esse motivo, só podem ser alienados se 
respeitarem as determinações legais.

(E) As repartições públicas estão instaladas 
nos chamados bens de uso comum.

43. Para a realização de um determinado 
negócio jurídico, Fulano e Beltrano 
firmaram entre si um acordo para entrega 
e pagamento. Uma vez cumprido o pacto 
sem qualquer malícia de quaisquer 
das partes, Beltrano é surpreendido 
com a visita de Cicrano, pai de Fulano, 
afirmando que este último possui 16 
(dezesseis) anos e não é emancipado. 
Com base no presente caso narrado e 
nas regras gerais da legislação civil, 
assinale a alternativa correta.

(A) A nulidade no referido negócio jurídico é 
gritante, uma vez que Fulano, por ser menor 
de 18 anos, deveria estar devidamente 
representado para a validade do presente 
negócio jurídico.

(B) A invalidade desse negócio jurídico depende 
exclusivamente da manifestação realizada 
ou por Fulano ou por Beltrano, uma vez que 
foram estes que se obrigaram.

(C) Supondo que Cicrano convalide 
posteriormente o referido negócio jurídico, 
este será válido e não poderá mais ser 
anulado.

(D) O referido negócio jurídico será 
obrigatoriamente anulado, independente de 

prejuízo, cabendo a Beltrano requerer tal 
fato em juízo.

(E) A idade das partes envolvidas no negócio 
jurídico é irrelevante, razão pela qual este 
deve ser mantido.

44. A alteração da legislação processual 
civil, em 2015, conseguiu agradar e 
desagradar aos processualistas nos 
mais variados aspectos. Dessa forma, 
considerando as normas processuais 
gerais, assinale a alternativa correta.

(A) O cônjuge não necessita do consentimento 
do outro para propor ação que verse sobre 
direito real imobiliário. O mesmo não se 
aplica quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens.

(B) Para efeito forense, sábados e domingos 
são considerados feriados.

(C) O atual Código de Processo Civil inovou 
ao possibilitar demandar em juízo sem 
interesse e sem legitimidade.

(D) Quando a lei prescrever determinada 
forma, mas o ato for realizado de outra 
forma e atingir sua finalidade, o juiz deverá 
considerar este inválido.

(E) Qualquer decisão judicial será considerada 
como não fundamentada quando deixar de 
seguir enunciado de súmula, jurisprudência 
ou precedente invocado pela parte, mesmo 
quando demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento.

45. Um funcionário candidatou-se à vaga 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). Duas semanas antes 
da eleição, ele foi demitido sem justa 
causa por seu empregador. Com base 
nas informações prestadas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Caso o funcionário já tivesse sido eleito, este 
gozaria da estabilidade para empregado 
eleito para a CIPA.

(B) Supondo que o funcionário não tivesse sido 
demitido, este, por ser candidato à vaga da 
CIPA, manteria o benefício de jornada de 
trabalho reduzida em 10% (dez por cento).

(C) O aviso prévio dado aos candidatos de vaga 
da CIPA é dado em dobro, independente de 
ser pago ou cumprido.

(D) Por ser candidato, o funcionário a 
reclamatória trabalhista contra seu 
empregador deverá ocorrer por intermédio 
de seu respectivo Sindicato, não podendo 
ser objeto de conciliação.
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(E) Mesmo sendo candidato, o funcionário 
goza do benefício da estabilidade em seu 
emprego, a qual será estendida até um ano 
após o mandato, caso seja eleito.

46. Alguns contribuintes de um determinado 
Município, após a realização de uma 
obra pública, passaram a ser devedores 
de tributo municipal, uma vez que, 
supostamente, essa atividade valorizou 
o imóvel de cada um dos membros 
do referido grupo. Com base nas 
informações apresentadas e nas normas 
jurídicas vigentes, assinale a alternativa 
correta para o presente caso.

(A) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, mas que só é devido se 
houver valorização do bem jurídico, cuja 
competência fica a cargo do Município 
referido.

(B) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador é a aquisição de bem imóvel, 
ao qual sua cobrança está atrelada às 
atividades públicas mínimas necessárias 
para justificar sua cobrança, podendo esta 
ser realizada apenas pelo Município.

(C) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, cuja obrigatoriedade incide 
sobre o bem, independente de quaisquer 
outros fatores, podendo ter sua cobrança 
tanto pelo Município quanto pelo Estado 
membro onde se localiza o ente público 
municipal.

(D) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador decorre da realização de obra 
pública, mas que só é devido se houver 
valorização do bem jurídico, cuja cobrança 
compete ao Município referido.

(E) O tributo ao qual se refere é a taxa, cujo fato 
gerador decorre da aquisição de bem imóvel 
que por ventura tenha sido atingido por obra 
pública, ao qual pode ou não valorizar o 
referido bem jurídico, e sua cobrança fica a 
cargo do Município referido.

47. O Município de Belém (PA), por estar 
localizado em uma área de enorme 
interesse ambiental, restringe algumas 
utilizações de seu território, mas não 
deixa de respeitar o desenvolvimento 
social.  Para tanto, foram instituídas 
diversas leis para regular a utilização 
racional e, consequentemente, 
possibilitar o crescimento social e 

econômico, com o mínimo de impacto 
aos bens ambientais locais. Dessa 
forma, considerando as normas 
municipais (locais) para a utilização dos 
recursos naturais e ambientais, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) O Programa Municipal de Regularização 
Fundiária “Chão Legal” terá suas ações e 
metas executadas com vistas a atender 
os cidadãos que recorrem, regularmente, 
aos serviços de regularização fundiária 
prestados pela CODEM (Companhia de 
Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém), e também, 
aos moradores de áreas definidas como 
prioritárias por essa Companhia, a partir de 
critérios e estudos urbanísticos, técnicos, 
jurídicos e sociais.

(B) O Controle Urbanístico do Município 
de Belém visa adequar o processo de 
produção, apropriação   e consumo do 
espaço construído às características 
do sítio, à capacidade de atendimento 
da infraestrutura básica da cidade, à 
manutenção e à qualificação do meio 
ambiente urbano.

(C) O Poder Público Municipal deverá atuar 
prioritariamente, na educação infantil 
(compreendendo creche e pré-escola), 
no ensino fundamental, evoluindo para o 
ensino médio, para atender plenamente em 
quantidade e qualidade a demanda escolar 
conforme disposto no Plano Municipal de 
Educação.

(D) Qualquer cidadão ou organização social 
poderá apresentar diretamente ao Poder 
Legislativo municipal, projetos de lei 
subscritos por, no mínimo, um por cento dos 
eleitores residentes no Município de Belém.

(E) As políticas setoriais de saúde pública e 
de educação básica serão implementadas 
através do provimento e espacialização 
adequada dos serviços e equipamentos 
de saúde pública e de educação básica, 
especialmente nas áreas centrais.
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48. A CODEM, por força da Resolução                    
nº 020/2014, institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração aplicável 
aos empregos efetivos, empregos de 
confiança e funções gratificadas. Com 
base na referida Resolução, conforme 
sua atual redação, assinale a alternativa 
correta.

(A) A função gratificada é de livre designação e 
destituição, cuja atribuição deve ocorrer aos 
detentores de emprego de confiança.

(B) Para o exercício da atividade de suporte 
(carreira de auxiliar), além das demais 
determinações legais, exige-se do candidato 
a escolaridade de nível superior completo.

(C) A progressão funcional busca incentivar a 
melhoria de desempenho do empregado, 
proporcionando-lhe mobilidade, com 
melhoria salarial, obedecendo a critérios 
definidos no Sistema de Avaliação de 
Desempenho – SAD.

(D) O desenvolvimento das pessoas ocupantes 
dos empregos e funções da CODEM será 
estabelecido pelo Programa de Capacitação 
e Aperfeiçoamento, aprovado pelo Conselho 
Fiscal da CODEM.

(E) Os empregos de confiança serão ocupados, 
preferencialmente, por portadores de 
escolaridade de nível médio. 

49. A organização estatal tem como função 
dinamizar a atuação do Estado frente a 
seus súditos, de forma célere e efetiva, 
de acordo com as particularidades gerais 
(União), regionais (Estaduais) e locais 
(Municipais). Nesse sentido, conforme 
dispõe a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.

(A) A manutenção do serviço postal pertence 
aos Estados membros, podendo haver as 
devidas adequações pelos Municípios em 
razão de suas particularidades.

(B) O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de quinze dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará.

(C) A eleição do Governador e do Vice-
Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á no segundo 
domingo de outubro, em primeiro turno, 
e no segundo domingo de novembro, 
em segundo turno (se houver), do ano 
anterior ao do término do mandato de seus 
antecessores.

ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o 
número de sua prova indicado  na capa deste caderno.

(D) A proteção da infância e da juventude possui 
competência concorrente entre União, 
Estados e Municípios.

(E)  A competência para legislar sobre seguridade 
social é comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

50. Os Direitos e as Garantias Fundamentais 
são chamados pela doutrina como 
“cláusulas pétreas”, uma vez que não 
podem ser modificados mediante simples 
emenda em razão de sua importância 
para o ordenamento jurídico brasileiro. 
Nesse sentido, considerando os direitos 
individuais e coletivos, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Em razão do princípio da isonomia, não há 
distinção para o cumprimento da pena.

(B) O direito de propriedade é relativizado 
em conformidade com os anseios sociais, 
podendo, no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente utilizar-se 
desse bem particular, sempre assegurada 
ao proprietário indenização ulterior.

(C) É garantido o direito de reunião, desde 
que esta ocorra de forma pacífica, sem 
armas, em locais abertos ao público, desde 
que comuniquem com antecedência a 
autoridade competente e que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local.

(D) Por força da soberania estatal, os direitos 
e as garantias expressos na Constituição 
Federal de 1988 não abrangem aqueles 
decorrentes do regime e dos princípios 
originários dos tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil.

(E) É vedada a imposição de pena de morte 
no Brasil, bem como as penas de caráter 
perpétuo ou degradante, salvo em caso de 
guerra declarada.
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Nome do Candidato  Inscrição

ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

 01 a 15

Discursiva     01

16 a 20
Noções de Informática  21 a 25

Conhecimentos Específicos  26 a 50

Composição do Caderno:

Língua Portuguesa

Atualidades

                
• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, 

documento e o número de sua inscrição, assinando-a 
no lugar indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o emprego            
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo 
seu nome e número de inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo 
o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, pois eles assinarão o Termo de Fechamento do 
envelope de retorno das Folhas de Respostas.

                
• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído 

de qualquer equipamento eletrônico durante 
a realização da prova, ainda que esse  
equipamento esteja devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences;

• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova de cada período;

• Os cadernos de questões serão divulgados, 
no site www.aocp.com.br, juntamente com os 
gabaritos, após o encerramento da aplicação 
das provas dos dois períodos.

FOLHA DE RESPOSTAS
            

• Os únicos documentos válidos para avaliação é a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva, que 
devem ser devolvidas ao fiscal ao término da prova;

• O candidato deve preencher e assinar, com caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva;

• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: 

EMPREGO PÚBLICO - EDITAL 003/2017

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA 
METROPOLITANA DE BELÉM

ESTADO DO PARÁ

PROVA
 04

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, para elaborar a 
resposta da questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 
(trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Considere a seguinte notícia de jornal:

Estranheza em licitação

O resultado de processo licitatório para a prestação de serviços em determinada Empresa de 
Economia Mista foi antecipado ao “Jornal Agora é Ontem” no dia 14 de junho, seis dias antes 
da abertura oficial dos envelopes apresentados pelos interessados, que aconteceu no dia 20 de 
junho.
Considerando esta ser uma notícia relevante, o referido Jornal a registrou em cartório, de forma 
a confirmar a veracidade ou não da informação recebida.
Com a abertura dos envelopes, foi confirmado que a fonte informativa estava correta. No 
envelope, indicou-se o nome da empresa que ficou em primeiro lugar, o número da concorrência 
da qual ela estava a participar e a informação de que ela sairia vencedora. Tudo isso registrado 
pelo “Agora é Ontem” em Cartório na mesma data em que teve acesso a esses dados. 
O presente contrato é no valor de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), 
com prazo de duração fixado em 12 (doze) meses, sendo a data de início de vigência o mês de 
novembro do corrente ano.
Questionada pelo Jornal, a referida Empresa de Economia Mista afirmou que segue todas as 
regras e normativas, bem como não deixou de observar o contido em lei para o referido certame.
Já a empresa vencedora, afirma que não teve nenhum favorecimento.
Com base nas informações contidas na fictícia notícia jornalística e em conformidade com a Lei 
Federal no 8.666/90, informe qual(is) a(s) possível(is) regra(s) jurídica(s) de Direito Administrativo 
foi(ram) descumprida(s) nesse caso e suas implicações legais.
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1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O Lado Negro do Facebook

Por Alexandre de Santi 

 O Facebook é, de longe, a maior rede 
da história da humanidade. Nunca existiu, 
antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas 
se reunissem. Metade de todas as pessoas 
com acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês. 
Em suma: é o meio de comunicação mais 
poderoso do nosso tempo, e tem mais alcance 
do que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora, não 
consegue conceber a vida sem ele. Também 
pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima 
dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente 
nova e acompanhar o que está acontecendo 
nos nossos grupos sociais. Mas essa história 
também tem um lado ruim. Novos estudos estão 
mostrando que o uso frequente do Facebook 
nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, 
mais desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais 
infelizes. 

 No ano passado, pesquisadores das 
universidades de Michigan e de Leuven 
(Bélgica) recrutaram 82 usuários do Facebook. 
O estudo mostrou uma relação direta: quanto 
mais tempo a pessoa passava na rede social, 
mais infeliz ficava. Os cientistas não sabem 
explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses 
é a chamada inveja subliminar, que surge 
sem que a gente perceba conscientemente. 
Já deve ter acontecido com você. Sabe 
quando você está no trabalho, e dois ou três 
amigos postam fotos de viagem? Você tem a 
sensação de que todo mundo está de férias, 
ou que seus amigos viajam muito mais do 
que você. E fica se sentindo um fracassado. 
“Como as pessoas tendem a mostrar só 
as coisas boas no Facebook, achamos que 
aquilo reflete a totalidade da vida delas”, diz o 
psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS 
e coordenador do Grupo de Estudos sobre 
Adições Tecnológicas. “A pessoa não vê o 
quanto aquele amigo trabalhou para conseguir 

tirar as férias”, diz Spritzer.
 E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador. Durante 
30 anos, pesquisadores da Universidade de 
Michigan aplicaram testes de personalidade a 
14 mil universitários. O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram usando 
a internet, têm 40% menos empatia que os 
jovens de três décadas atrás. A explicação 
disso, segundo o estudo, é que na vida online 
fica  fácil ignorar as pessoas quando não 
queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, 
com o tempo, esse comportamento indiferente 
acaba sendo adotado também na vida offline.

 Num meio competitivo, onde 
precisamos mostrar como estamos felizes o 
tempo todo, há pouco incentivo para diminuir o 
ritmo e prestar atenção em alguém que precisa 
de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, 
para o egocentrismo. Em 2012, um estudo da 
Universidade de Illinois com 292 voluntários 
concluiu que, quanto mais amigos no Facebook 
uma pessoa tem, e maior a frequência com que 
ela posta, mais narcisista tende a ser – e maior 
a chance de fazer comentários agressivos.

 Esse último resultado é bem 
surpreendente, porque é contraintuitivo. 
Ora, uma pessoa que tem muitos amigos 
supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos, como modéstia e 
empatia. O estudo mostra que, no Facebook, 
tende a ser justamente o contrário. 

Adaptado de Superinteressante. Disponível em:  http://super.abril.
com.br/tecnologia/o-lado-negro-do-facebook/

1. Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada esteja sendo utilizada em seu 
sentido denotativo.

(A) “Esse comportamento indiferente acaba 
sendo adotado também na vida offline”. 

(B) “Lado Negro do Facebook”.
(C)  “E a vida em rede pode ter um efeito 

psicológico ainda mais assustador”.
(D) “Seus amigos viajam muito mais do que 

você”.
(E) “Há pouco incentivo para diminuir o ritmo”.
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2.  “Metade de todas as pessoas com acesso 
à internet, no mundo, entra no Facebook 
pelo menos uma vez por mês. Em suma: 
é o meio de comunicação mais poderoso 
do nosso tempo, e tem mais alcance do 
que qualquer coisa que já tenha existido. 
A maior parte das pessoas o adora”. 
Nesse segmento do texto, o termo ou 
expressão em destaque que se refere a 
um outro termo anterior, estabelecendo 
a coesão textual, é

(A) “Internet”.
(B) “o Facebook”.
(C) “o meio de comunicação”.
(D)  “o nosso tempo”.
(E) “a maior parte das pessoas”.

3. Em “Os cientistas não sabem explicar 
o porquê”, a palavra destacada é assim 
escrita, pois

(A) está sendo usada como substantivo, 
significando “motivo”.

(B) está sendo utilizada para introduzir uma 
causa ou explicação.

(C) funciona  como  pronome relativo, 
equivalente a “por qual razão”. 

(D) introduz frase interrogativa.
(E) está sendo utilizada em final de frase.

4. O termo destacado em “uma de suas 
hipóteses é a chamada inveja subliminar, 
que surge sem que a gente perceba 
conscientemente”, no contexto, é 

(A) partícula expletiva. 
(B) conjunção integrante.
(C) conjunção subordinativa causal.
(D) conjunção subordinativa consecutiva.
(E) pronome relativo.

5. Assinale a alternativa em que NÃO ocorre 
derivação sufixal.

(A) Poderoso.
(B) Reunissem.
(C) Supostamente.
(D) Justamente.
(E) Humanidade.

6. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   )  No trecho “O resultado: os jovens 
da geração atual, que cresceram 
usando a internet, têm 40% menos 
empatia que os jovens de três 
décadas atrás.”, a forma verbal 

“têm” está no plural para concordar 
com “os jovens de três décadas 
atrás”. 

(   )  As palavras “Bélgica” e 
“psicológico” acentuam-se devido 
à mesma regra.

(   )  Em “Há muito espaço, por outro 
lado, para o egocentrismo”, o 
verbo “há” está acentuado por ser 
um monossílabo tônico terminado 
em -a.

(   )  Em “os jovens de três décadas 
atrás”, as palavras “três” e “atrás” 
acentuam-se por serem oxítonas. 

(A)  V – V – V – V.
(B)  F – V – V – F.
(C)  F – F – V – V.
(D)  V – F – F – V.
(E)  F – V – F – F.

7. Em “Já deve ter acontecido com você. 
Sabe quando você está no trabalho, 
e dois ou três amigos postam fotos de 
viagem?”, em função da valorização a um 
elemento da comunicação,  predomina 
qual  função da linguagem?

(A) Metalinguística.
(B) Apelativa.
(C) Referencial.
(D) Emotiva.
(E) Fática.

8. Em “No ano passado, pesquisadores 
das universidades de Michigan e de 
Leuven (Bélgica) recrutaram 82 usuários 
do Facebook.”, a vírgula presente no 
fragmento do texto 

(A)  é obrigatória, pois separa adjunto adverbial 
de tempo antecipado.

(B)  é facultativa, pois separa advérbio de tempo 
que, independente da posição na oração, 
deve estar separado por vírgula.

(C)  é facultativa, pois está separando um termo 
que tem a mesma função do termo posposto 
a ele.

(D)  é obrigatória, pois, no período, separa 
oração subordinada adverbial anteposta à 
principal. 

(E)  está inadequada, pois separa termos 
essenciais da oração.
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9. Em “Metade de todas as pessoas com 
acesso à internet, no mundo, entra no 
Facebook pelo menos uma vez por mês”, 
a crase ocorreu 

(A) para atender à regência do verbo “entra”.
(B) para introduzir expressão adverbial 

feminina.
(C) para indicar que houve junção de dois  

artigos definidos, no feminino e no singular.
(D) para atender a regência de “acesso” e 

pela presença de artigo definido, feminino, 
singular que antecede “internet”.

(E) inadequadamente, pois a palavra internet 
não admite artigo.

10. Assinale a alternativa correta quanto 
à relação semântica existente entre as 
seguintes orações: “O Facebook é ótimo. 
Nos aproxima dos nossos amigos.”

(A)  Concessiva.
(B)  Consecutiva.
(C)  Temporal.
(D)  Adversativa.
(E)  Explicativa.

11. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado é um pronome relativo.

(A) “Novos estudos estão mostrando que o 
uso frequente do Facebook nos torna mais 
impulsivos”. 

(B) “Metade de todas as pessoas com acesso à 
internet, no mundo, entra no Facebook pelo 
menos uma vez por mês”. 

(C) “A maior parte das pessoas o adora”.
(D) “Uma pessoa que tem muitos amigos 

supostamente os conquistou adotando 
comportamentos positivos”.

(E) “Na vida online fica  fácil ignorar as 
pessoas quando não queremos ouvir seus 
problemas”.

12. Analise o seguinte trecho e assinale a 
alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que 
o uso frequente do Facebook nos torna 
mais impulsivos, mais narcisistas, mais 
desatentos e menos preocupados com 
os sentimentos dos outros.”

(A)  Trata-se de um período composto por duas 
orações.

(B)  Os sujeitos das orações são, 
respectivamente, ‘”Novos estudos” e “o uso 
frequente do Facebook”.

(C)  Existe uma oração principal, não iniciada 
por conjunção, e uma oração subordinada, 
iniciada por conjunção integrante.

(D)  Existem duas orações e, em uma delas, o 
sujeito está oculto para evitar repetições 
desnecessárias.

(E)  A locução verbal “estão mostrando” poderia 
ser substituída por “mostram” sem prejuízo 
de entendimento à oração em questão.

13. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) o comportamento de indiferença é mais 
comum entre os jovens.

(B) pessoas empáticas na vida real também 
tendem a ser empáticas no Facebook.

(C) a infelicidade é proporcional ao tempo que o 
usuário utiliza o Facebook. 

(D) quanto mais amigos a pessoa tem no 
Facebook menos comentários agressivos 
ela tende a fazer.

(E) as redes sociais trouxeram apenas 
malefícios aos seus usuários.

14. Considerando o gênero textual do texto 
de apoio, o uso das aspas duplas no 
segundo parágrafo indica que o produtor 

(A) desconhece a voz do sujeito que escreveu 
a informação citada, mas deve relatá-la com 
a maior fidelidade e objetividade possível, 
recurso comum em Notícias. 

(B) utiliza uma estratégia discursiva para criticar 
o fato de as pessoas apenas postarem 
aspectos positivos de sua vida, de modo a 
dar ao leitor uma visão múltipla e consistente 
dos fatos relatados, característica comum 
em Artigos de Opinião. 

(C) expressa ironicamente seu pensamento 
pessoal em relação às informações, de 
modo a persuadir e sensibilizar o leitor, 
característica comum a Reportagens. 

(D) organiza as informações, segundo o ponto 
de vista de um locutor não onisciente, 
demarcando não ser responsável pelo 
discurso citado, recurso comum em Artigos 
de Opinião.

(E) demarca uma outra voz que não a sua, 
a qual pode ser reproduzida na íntegra 
ou em parte, para produzir um efeito de 
credibilidade e objetividade, recurso comum 
em Reportagens.
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15. Considere o excerto: “A pessoa que 
tem muitos amigos supostamente os 
conquistou adotando comportamentos 
positivos, como modéstia e empatia.” 
De acordo com o contexto, o sentido 
do elemento grifado pode ser 
adequadamente entendido como

(A)  apatia.
(B)  indiferença.
(C)  alteridade.
(D)  moderação.
(E)  singeleza.

AT U A L I D A D E S

16. Observe o mapa sobre as potencialidades 
hidrográficas do Pará e assinale a 
alternativa correta. 

(A)  A ilha de Marajó, banhada pelos rios Xingu 
e Amazonas, é um dos principais pontos 
turísticos da região, com destaque para o 
artesanato marajoara.

(B)  O Parque do Xingu, onde nasce o rio com 
mesmo nome, localiza-se na região nordeste 

do Estado do Pará, apresentando potencial 
para instalação de usinas hidrelétricas. 

(C)  Criado em 1985 pelo Governo Federal, 
o Programa Calha Norte tem como objetivo 
principal a manutenção da soberania da 
Amazônia, contribuindo para a promoção 
de seu desenvolvimento ordenado e 
sustentável. O projeto está presente 
também na Ilha do Marajó (PA) e na região 
ao sul da bacia do Amazonas, alcançando 
os limites dos estados de Rondônia e Mato 
Grosso.

(D)  O governo do Pará e a FUNAI (Fundação 
Nacional de Amparo ao Índio) analisaram 
em conjunto projetos que autorizam a 
exploração de ouro nas bordas da barragem 
de Belo Monte, sendo mais um projeto 
ecologicamente econômico. 

(E)  A região destacada no mapa hidrográfico 
da costa oeste atlântica é simbolicamente 
importante, devido à revolta de cabanos 
durante o período regencial (1831 – 1840), 
revolta esta que obteve êxito até o início do 
segundo reinado. 
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17. O Pará é o quinto Estado a realizar a 
oficina de implantação do Programa 
de Educação Ambiental e Agricultura 
Familiar (PEAAF). O objetivo do evento é 
orientar os cidadãos sobre a implantação 
do programa, com base em ações 
educativas permanentes. O planejamento 
envolve diferentes representantes de 
órgãos federais, estaduais e municipais, 
instituições e comunidade local.

Acerca da agricultura e do modo de 
produção rural no Pará, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A)  No Pará, os agricultores familiares contam 
com apoio da empresa de assistência 
técnica e extensão rural (EMATER) que 
presta orientações para o produtor ter 
sucesso do plantio à colheita. 

(B)  O Programa de Educação Ambiental e 
Agricultura Familiar (PEAAF) está definindo 
as bases institucionais e pedagógicas para 
as ações de educação ambiental voltadas 
à agricultura familiar, que incentivam a 
transição para um padrão produtivo e um 
ambiente rural mais justo e sustentável em 
todo o Estado.

(C)  Como exemplo de iniciativa nessa área, 
o município de Bragança (reduto de 
imigrantes japoneses) foi selecionado para 
realizar a formação de agentes populares 
de educação ambiental e implantação de 
projetos comunitários. Além dessa ação, o 
Pará já possui experiências agroextrativistas 
de açaizeiros, pequenos pescadores, 
quebradeiras de coco, castanheiros e 
agricultores de produção orgânica.

(D)  Mapas de solos elaborados pela 
Embrapa indicam as melhores áreas 
para a agricultura no Pará, sendo 
que aproximadamente 87% da área 
desflorestada está apta para a agricultura 
ou a pecuária.

(E)  O desmatamento na Amazônia se                                                                   
concentrou em quatro estados: Pará, 
Amazonas, Mato Grosso e Amapá. O 
Pará é o estado que menos constatou 
desmatamento. Metade de tudo o que foi 
desmatado na região ocorreu nos demais 
estado, e Altamira foi a cidade que mais 
se destacou em conter o desmatamento, 
mesmo tendo um boom populacional nos 
últimos anos causado pela construção da 
hidrelétrica de Belo Monte.

18. “‘Monopólio’ brasileiro do nióbio gera 
cobiça mundial, controvérsia e mitos. 
Com 98% das reservas, Brasil não 
tem política específica para o mineral. 
Exportações cresceram 110% em 10 anos 
e somaram US$ 1,8 bi em 2012.”

Em relação ao nióbio brasileiro, assinale 
a alternativa correta. 

(A)  O depósito localizado no carbonatito do 
barreiro em Araxá (MG) é responsável 
pela maior produção brasileira. O nióbio 
é considerado  fundamental para a indústria 
de alta tecnologia, como os tomógrafos de 
ressonância magnética, para a indústria 
aeroespacial, entre outras.

(B)  As maiores reservas de nióbio estão 
localizadas na Amazônia (75%), onde 
a empresa Vale detém o monopólio de 
exploração e comercialização. 

(C)  O nióbio é um mineral nobre e raro encontrado 
em poucos países e seu preço está muito 
próximo do valor do ouro, o que levou Walter 
Moreira Salles, banqueiro brasileiro, a investir 
na extração desse minério. 

(D)  O fato de o Brasil possuir cerca de 98% 
das reservas conhecidas garante ao país 
muitos anos de monopólio da oferta. Devido 
ao crescimento da intensidade de uso e 
das inúmeras possibilidades de aplicações, 
a relevância e a valorização desse mineral 
são comparadas ao ouro e ao petróleo.

(E)  A oferta de nióbio está praticamente toda 
nas mãos das duas gigantes mineradoras 
que operam no país, a estatal Companhia 
Siderúrgica Nacional e a Anglo American. 

19. “Multinacional francesa vai investir mais 
de R$1 bilhão no estado do Pará. Mais 
uma multinacional se instala em território 
paraense de olho nas oportunidades 
logísticas do Pará.”

Em relação à vinda de multinacionais 
para o estado do Pará, vários fatores 
podem contribuir para atrair empresas. 
Referente à instalação dessas empresas 
e ao desenvolvimento econômico, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
busca implementar projetos no setor de 
logística e pretende montar uma estrutura 
hidroviária com saída da região sul do Pará, 
passando pela Zona Franca de Manaus, 
o que facilitará um intercâmbio comercial 
benéfico aos estados do Pará e Amazonas.  
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(B)  A Louis Dreyfus Company (LDC), empresa 
do setor de commodities, vem investimento 
em experimentos no Pará, como em 
lavouras de trigo voltadas para exportação. 
Com isso, a região sul do estado se torna 
um polo de destaque do setor. 

(C)  A empresa Louis Dreyfus Company (LDC) 
atua em quase todas as frentes da cadeia 
de alimentação. Recentemente instalada 
no Brasil, vem recebendo investimentos 
governamentais, em especial do estado do 
Pará, por meio de subsídios para realizar 
suas atividades. 

(D)  As empresas multinacionais, e mesmo as 
grandes empresas brasileiras, buscam se 
localizar em áreas atrativas, onde os custos 
de produção não sejam onerosos. O Pará 
apresenta uma logística atrativa no setor 
fluvial, com saída para o oceano, tendo os 
rios tapajós e madeira como algumas de 
suas principais vias. 

(E)  O Pará possui uma localização geográfica 
estratégica para investimentos em setores 
de logística. A multinacional Louis Dreyfus 
Company (LDC), de origem francesa, está 
investindo na aquisição de terrenos para 
a construção de transbordos e portos em 
Vila do Conde, em Barcarena, e localidades 
circunvizinhas, além de fazer estudos para 
a construção de um porto às margens do 
Rio Tapajós. 

20. No norte do país, o jeito de ser paraense 
chama a atenção, seja na forma de 
falar, de cantar, de dançar ou de vestir. 
Apesar das influências do resto do país, 
o paraense mantém, com fervor, o gosto 
pelas coisas da terra.
Sobre a cultura do Pará, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  O carimbó é um ritmo musical 
amazônico e também uma dança 
de roda de origem indígena típica 
da região litorânea do estado do 
Pará. Influenciado por negros e 
portugueses, o termo “Dança do 
Carimbó” vem do título dado pelos 
indígenas aos dois tambores de 
dimensões diferentes, que servem 
para o acompanhamento básico do 
ritmo.

(   )  Em Belém, o Círio de Nazaré 
consiste na devoção à Virgem de 
Nazaré, que começou após o caboclo 
Plácido ter encontrado uma pequena 
imagem de Nossa Senhora às 
margens do Igarapé      Murutucu.

(   )  A culinária do Pará expressa muito de 
sua cultura regional e pratos como: 
Pato a tucupi, Caruru,          tacacá, 
Barreado e Chambaril traduzem a 
exótica cozinha paraense. 

(   )  A lenda do boto faz parte do folclore 
da região norte. Ela era utilizada 
para justificar uma gravidez fora do 
casamento e, ainda hoje, costuma-se 
dizer que uma criança é filha do boto 
quando não se sabe quem é o pai.  

(   )  O festival dos bois garantido e 
caprichoso, típico do Pará, é realizado 
no fim de cada ano e marca um evento 
festivo equivalente ao carnaval das 
demais regiões do Brasil. 

(A)  F – V – V – V – F. 
(B)  V – F – F – V – V. 
(C)  F – V – F – F – V. 
(D)  V – F – V – F – F.
(E)  V – V – F – V – F. 

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A
 
21. Em tecnologia de computadores, a 

tradução das siglas SSD e HDD tem como 
significado, respectivamente:

(A) Simples Serviço Digital, Disco Rígido.
(B) Simples Serviço Digital, Disco Alta Definição.
(C) Simples Serviço Digital, Alta definição 

Digital.
(D) Unidade de Estado Sólido, Disco Rígido.
(E)  Unidade de Estado Sólido, Disco Alta 

Definição.

22. O resultado da fórmula do Excel 
=SE(SOMA(3;4;5)>10;"maior";"menor")  
é

(A) #NOME?
(B) 10
(C) 3;4;5
(D) maior
(E) menor
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23. Com relação à compactação de arquivos 
e compressão de dados, assinale a 
alternativa  INCORRETA.

(A) Os arquivos MP3 são exemplos de utilização 
de compressão de dados que podem refletir 
na redução de qualidade do áudio.

(B) Na compactação de arquivos, são utilizadas 
técnicas para conseguir a representação do 
arquivo original com redução de espaço.

(C) No sistema operacional Microsoft Windows 
7, é necessário software de terceiros para 
descompactar arquivos do tipo ZIP.

(D) Cada esquema de compactação exige 
uma tecnologia específica. Por isso, 
para a descompactação do documento  
compactado, é necessário um software 
compatível com as tecnologias 
para a operação de compactação e 
descompactação.

(E) Várias tecnologias de compactação podem 
ser utilizadas simultaneamente para gerar 
arquivos com menor utilização de espaço 
em disco.

24. Com relação aos certificados de 
segurança para navegação de internet, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Certificados de segurança são utilizados 
para minimizar riscos de invasão e 
interceptação de dados.

(B) Erros na configuração de data e hora 
do computador podem gerar erros ou 
mensagens de erro para o usuário.

(C) Certificados vencidos podem gerar erros ou 
mensagem de erro para o usuário.

(D) Padrões antigos de certificados podem 
gerar erros ou mensagem de erro para o 
usuário.

(E) A falta de certificado de segurança impede a 
navegação de internet.

25. Na configuração de uma conta de e-mail, 
por padrão, as portas dos servidores 
de entrada e de saída de e-mail são, 
respectivamente,

(A) 110, 25 (atualizada recentemente para 587)
(B) 25 (atualizada recentemente para 587), 110
(C) 110, 400
(D) 443, 110
(E) 21, 110 

 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. Considerados essenciais para a 
efetivação dos direitos mínimos de 
existência, os direitos sociais são 
elevados a nível constitucional, de forma 
a auxiliar na garantia da efetivação 
da dignidade da pessoa humana. 
Considerando os direitos sociais 
expressos na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta sobre 
o direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais. 

(A) Os trabalhadores têm direito à remuneração 
superior quando do serviço extraordinário, 
bem como a possibilidade de participação 
nos lucros, ou resultados da empregadora, 
sendo esta desvinculada da remuneração.

(B) O piso salarial deve ser  proporcional à 
extensão e à complexidade do trabalho. 
Além disso, a remuneração do trabalho 
diurno deve ser superior à do noturno. 

(C) Os trabalhadores têm direito ao repouso 
semanal remunerado, dando-se preferência 
aos sábados e domingos, bem como a 
proteção contra a despedida por justa causa, 
à qual implicará indenização compensatória. 

(D) Os trabalhadores têm direito ao  seguro  
contra acidentes de trabalho, cujo 
recolhimento fica a cargo do empregado, 
mas não afasta a  responsabilização   
por dolo ou culpa, a  qual recai sobre o 
empregador.

(E) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, desde que sejam realizados 
atos que reduzam os riscos inerentes à 
atividade desenvolvida, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança.

27. O Direito se expressa nas mais diferentes 
formas, mas sua eficácia, muitas vezes, 
está condicionada às regras positivadas. 
Todavia nem sempre as regras emanadas 
pelo Poder Público respondem a todos os 
problemas sociais, exigindo assim uma 
atenção maior ao aplicador da Lei, desde 
a observação da vigência e interpretação 
de uma lei, até a integração normativa. 
Considerando o exposto, assinale a 
alternativa correta.

(A) A vacatio legis corresponde ao período de 
vigência das leis temporárias.
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(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
não revoga nem modifica a lei anterior.

(C) As leis temporárias permanecem em vigor 
até que sejam modificadas ou revogadas 
por outra lei de mesma natureza. 

(D) A analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito são entendidos como as 
fontes não formais do direito.

(E) A alegação de ignorância legislativa implica 
escusa obrigacional.

28. A função administrativa do Estado, 
bem como a atuação daqueles que 
a desempenham, está regulada pelo 
Direito Administrativo. Dessa forma, 
considerando o conceito e as funções 
desse ramo do Direito Público e suas 
relações com as outras disciplinas 
jurídicas, assinale a alternativa correta.

(A) A presente área jurídica mantém relações 
íntimas com o Direito Constitucional, uma 
vez que é o presente ramo do Direito quem 
trata dos princípios basilares da função 
administrativa, tal como da legalidade, 
moralidade e publicidade.

(B) A temática de Direito Administrativo está 
relacionada à própria Administração do 
Estado. Desta feita, esse ramo do Direito 
não se relaciona com o Direito Penal, pois a 
responsabilização na função administrativa 
é meramente civil.

(C) Apesar de sua característica multidisciplinar, 
o Direito Urbanístico deixa de interagir com 
o Direito Administrativo em razão da atuação 
dos chamados observatórios sociais.

(D) A função administrativa do Estado é 
direcionada unicamente à atuação do 
Poder Executivo, o que implica afirmar 
que as atividades para a pacificação social 
decorrem do efetivo exercício do referido 
Poder.

(E) Pelas regras constitucionais, os princípios 
da administração pública são aplicados 
à administração direta, cabendo à 
administração indireta a aplicação dos 
princípios de direito civil.

29. Sobre os cargos, empregos e funções 
públicas, assinale a alternativa correta.

(A) A associação sindical de servidor público 
civil é inerente ao cargo, razão pela qual 
sua sindicalização é obrigatória.

(B) O prazo de validade do concurso público 
será de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado até duas vezes, de forma a 

não ultrapassar o mesmo lapso temporal, 
respeitando, assim, o limite de 02 (dois) 
anos.

(C) A Constituição Federal Brasileira de 1988 
reserva 10% (dez por cento) dos cargos 
e empregos públicos para pessoas com 
deficiência, cuja comprovação obedecerá 
os critérios estipulados em edital.

(D) Os cargos e empregos públicos podem 
ser acessíveis aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas a função pública não 
pode ser exercida por estrangeiros.

(E) As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, 
a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.

30. Os princípios são norteadores de todo o 
ordenamento jurídico. O mesmo se pode 
afirmar sobre a administração pública. 
Assim, considerando a natureza, os 
fins e os princípios básicos de direito 
administrativo, assinale a alternativa 
correta.

(A) Apesar de a Constituição Federal 
elencar expressamente cinco princípios 
da administração pública, é entendido 
pela doutrina   que outros princípios 
constitucionais também se aplicam à 
presente temática, bem como outros 
que sequer são mencionados no texto 
constitucional.

(B) A administração pública está obrigada por lei 
ao cumprimento de certas finalidades, entre 
elas a supremacia dos interesses estatais 
frente aos interesses da coletividade.

(C) Pelo princípio da publicidade, os 
administrados, ou seja, a coletividade 
pública em geral, devem ser tratados sem 
qualquer discriminação (benéficas ou 
detrimentosas).

(D) O princípio do contraditório e da ampla 
defesa se aplicam quando de litígios 
judiciais administrativos, mas não nos 
procedimentos administrativos em geral.

(E) Os atos administrativos não importam em 
motivação, uma vez que se presume a lisura 
e a moralidade da Administração Pública.
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31. O exercício da atividade administrativa, 
para que possa ser efetivo, necessita 
dos poderes que lhe são conferidos 
pelo ordenamento jurídico vigente. Em 
relação ao assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Apesar de o poder discricionário implicar 
uma liberdade à Administração Pública, este 
está sujeito às normas jurídicas vigentes, 
bem como aos interesses coletivos, o que 
impede seu uso abusivo.

(B) Considerando que a lei nem sempre 
consegue atender a todos os casos, por 
força do poder regulamentar, é possível 
ser expedidos regulamentos para a fiel 
execução da lei.

(C) Objetivando apurar e punir faltas funcionais, 
é atribuído à Autoridade Administrativa o 
poder hierárquico.

(D) Ainda que seja aparentemente paradoxal, 
o poder de polícia constitui limitação à 
liberdade individual e, ao mesmo tempo, é 
o garantidor dessas mesmas liberdades.

(E) Quando a autoridade administrativa é 
obrigada a tomar determinada decisão em 
razão de determinada circunstância, tem-se 
o chamado poder vinculado.

32. Em razão da omissão legislativa, a 
definição de ato administrativo ficou a 
cargo da doutrina que acaba por divergir 
quando de sua conceituação. Todavia 
isso não impede de se destacar as 
características do ato administrativo, 
bem como seus requisitos. Ante ao 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O ato administrativo provém do Estado, ou 
de quem esteja a exercer tais prerrogativas, 
mas, para produzir efeitos jurídicos, exige a 
efetiva manifestação do Poder Judiciário.

(B) Segundo a doutrina, o ato administrativo 
deve ser perfeito, válido e eficaz, sendo a 
perfeição relacionada ao ato que completou 
o ciclo necessário à sua formação; a 
validade é o preenchimento dos requisitos 
estabelecidos pela ordem jurídica, e 
a eficácia é quando o ato se encontra 
dependente de evento posterior.

(C) Nas relações entre particulares, tem-
se como regra a capacidade entre os 
agentes, mas, no âmbito administrativo, a 
competência do agente decorre da norma 
jurídica, que irá delimitar as atribuições de 
cada órgão ou autoridade.

(D) A forma do ato administrativo engloba 
as regras jurídicas de expressão da 

vontade administrativa, que pode ser 
realizada na forma  oral  (verbal) ou 
escrita,  sendo  admitida, em algumas  
hipóteses, a  expressão tácita da vontade 
da Administração Pública.

(E) Por força do interesse público, para que o 
ato administrativo seja colocado em prática, 
em regra, é necessária prévia autorização/
manifestação judicial.

33. Considerando que a Administração 
pode celebrar acordos com particulares, 
atendendo aos anseios tanto do ente 
público quanto do particular, mas cuja 
finalidade principal é atender ao interesse 
público, tendo como base as regras 
legais, assinale a alternativa correta.

(A) Um dos poderes que assistem à 
Administração é o de acompanhar e fiscalizar 
a execução dos contratos administrativos, 
mas a imposição das sanções estipuladas 
no caso de descumprimento contratual fica 
a cargo do Judiciário.

(B) A Lei Federal no 8.666/93 concede, à 
Administração, total e ilimitada liberdade 
para a modificação unilateral do contrato 
administrativo.

(C) Por ser de relevante interesse público a 
parceria entre a Administração e particulares, 
é possível a alteração unilateral do contrato 
administrativo, quando houver modificação 
no projeto  ou das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus 
objetivos.

(D) Se no acordo não foram contemplados 
preços unitários para obras ou serviços, 
estes serão fixados por ato unilateral da 
Administração, cabendo ao particular 
aceitar ou rescindir ao contrato conforme 
suas cláusulas penais.

(E) O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 35% 
(trinta e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 70% (setenta por cento) para 
os seus acréscimos.
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34. Conforme dispõe o art. 3º, da Lei Federal 
no 8.666/93, a licitação é destinada a 
garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, de forma 
a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional. O mesmo 
artigo legal ainda determina que sejam 
observados os seguintes princípios:

(A) legalidade, morosidade, igualdade e 
liberdade.

(B) impessoalidade, liberdade, legalidade e 
moralidade.

(C) liberdade, legalidade, impessoalidade, 
morosidade.

(D) moralidade, legalidade, impessoalidade e 
igualdade.

(E) legalidade, fraternidade, moralidade e 
igualdade.

35. No que tange às modalidades licitatórias, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A modalidade   da qual participam 
interessados de ramo relacionado ao 
objeto do futuro contrato, podendo 
estar cadastrado ou não, escolhidos e 
convidados pela unidade administrativa 
em número mínimo de três, a qual deverá 
afixar, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade, que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas, é denominada convite.

(B) A modalidade licitatória entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação, é 
chamada de tomada de preços.

(C) Quando a Administração abre a 
possibilidade a quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios 
ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias, tem-se a 
modalidade licitatória legalmente nominada 
como concurso.

(D) Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

(E) O pregão, modalidade licitatória criada 
após as demais existentes, destina-se à 
aquisição, por quaisquer interessados, 
de bens e serviços comuns, sem limite de 
valor, em que a disputa é feita por meio de 
propostas e lances em sessão pública.

36. Para ser realizada uma obra pública, foi 
realizado um processo licitatório do qual 
participaram 03 (três) empresas, sendo 
elas a “X”, a “Y” e a “Z”. As empresas “X” 
e “Z”, conhecidas participantes de tais 
certames, pactuaram entre si e firmaram 
os limites máximos de valores que 
apresentariam, de forma a prejudicar a 
empresa “Y” e beneficiar uma delas. Com 
base nas informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta.

(A) Conforme dispõe a legislação, a presente 
atuação das empresas “X” e “Z” implicou  
fato típico, cuja sanção implica pena de 
reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

(B) O produto da arrecadação da multa aplicada 
à infração penal, cometida por “X” e “Z” 
bem como as demais relativas à referida 
legislação especial, irão se reverter a um 
Fundo Nacional de combate às fraudes nos 
processos licitatórios.

(C) Os crimes previstos na lei de licitações 
são de ação penal pública condicionada 
à representação da Administração 
competente.

(D) A pena de multa para o referido caso 
consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá ao 
valor total do certame licitatório.

(E) Os índices percentuais utilizados para 
se calcular a pena de multa não poderão 
ser inferiores a 2% (dois por cento), nem 
superiores a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
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37. Conforme determina o art. 175, da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, 
fica o Poder Público encarregado, nos 
limites legais, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, da prestação de 
serviços públicos. Nesse sentido, 
considerando os conceitos e as regras 
gerais dos serviços públicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Os serviços públicos podem ser definidos 
como a atribuição do exercício de uma 
atividade de interesse público pelo Estado 
a alguém que aceite prestá-lo em nome do 
próprio ente estatal, cujas responsabilidades 
pertencem a este último.

(B) O concessionário do serviço público tem 
o direito de se remunerar pela própria 
exploração da atividade assumida.

(C) Os contratos de serviço público não 
poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas, cabendo à lei firmar os instrumentos 
necessários para ser mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro.

(D) Em razão do princípio da isonomia, quando 
em igualdade de condições apresentadas, 
não será dada preferência à proposta 
apresentada por empresa brasileira.

(E) Após a publicação do edital de licitação, 
abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que 
o Poder Público apresente a justificativa 
para a outorga de concessão ou permissão 
do serviço público, caracterizando objeto, 
área e prazo.

38. O Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, ao dispor sobre a organização 
da Administração Federal, afirmou que 
esta pode ser realizada de forma direta 
e indireta. Assim, com base no referido 
instrumento normativo e nas demais 
legislações pertinentes, assinale a 
alternativa correta.

(A) As autarquias, por serem pessoas de Direito 
Público, podem ser titulares de interesses 
públicos, ao contrário de empresas públicas 
e sociedades de economia mista, as quais, 
sendo pessoas de Direito Privado, podem 
apenas receber qualificação para o exercício 
de atividades públicas.

(B) A entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada por lei para a 
exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria 
à União ou a entidade da Administração 
Indireta, é chamada de empresa pública.

(C) As empresas públicas devem adotar, 
obrigatoriamente, a forma de sociedade 
anônima. Já as sociedades de economia 
mista podem adotar qualquer forma 
societária admitida em direito.

(D) Tanto as autarquias quanto as fundações 
públicas são consideradas pessoas 
jurídicas de Direito Privado em razão 
da base estrutural que possuem, mas 
são diretamente supervisionadas pelo 
Presidente da República.

(E) São aplicadas às fundações públicas 
as disposições de Direito Civil, inclusive 
a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas para que possa adquirir 
personalidade jurídica.

39. Considerando que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece as 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal 
juntamente de outras providências, 
supondo que, durante determinado 
período de apuração individualizado, 
os seguintes entes públicos tiveram os 
seguintes gastos totais com pessoal: 
União – 52% (cinquenta e dois por cento); 
Estado membro “X” – 60% (sessenta 
por cento); e Município “Alfa” – 50% 
(cinquenta por cento), qual(is) do(s) 
ente(s) público(s) não violou/violaram 
os percentuais totais da receita líquida 
discriminados na referida lei?

(A) A União,  o Estado membro “X” e o Município 
“Alfa” estão em conformidade com a 
legislação em vigor.

(B) A União e o Município “Alfa” cumprem o 
determinado em lei federal, mas o Estado 
membro “X” não.

(C) A União e o Estado membro “X” atendem 
aos limites legais, mas o Município “Alfa” 
viola a regra fiscal.

(D) O Estado membro “X” e o Município “Alfa” 
respeitam a limitação legal, mas a União 
viola o contido em lei federal.

(E) Apenas o Município “Alfa” observa os 
limites fiscais estabelecidos em lei, já a 
União e o Estado membro descumprem a 
responsabilidade a eles imposta.

40. Um determinado servidor público, ao 
longo do exercício de sua função, teve 
acesso às mais variadas informações, 
sendo algumas com características 
públicas e outras que exigiam silêncio. 
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Supondo que esse funcionário público 
revelou dados confidenciais sobre 
assuntos funcionais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Com a respectiva prática de prevaricação, 
o referido servidor violou o dever de 
assiduidade a ele imposto.

(B) Com a respectiva prática de concussão, 
o referido servidor violou o dever de 
obediência a ele imposto.

(C) Com a respectiva prática de violação de 
sigilo profissional, o referido servidor violou 
o dever de segredo a ele imposto.

(D) Com  a  respectiva prática de 
condescendência criminosa, o referido 
servidor violou o dever de probidade.

(E) Com a respectiva prática de peculato, o 
referido servidor violou o dever de sigilo 
profissional.

41. A Administração, para poder exercer  
suas atividades, necessita ser detentora 
de bens que possam garantir a efetividade 
destas. Tais bens, por sua vez, formam 
o chamado “domínio público”. Assim, 
com base na ideia de administração, 
utilização, alienação e características 
dos bens públicos, assinale a alternativa 
correta.

(A) A inalienabilidade dos bens públicos tem 
caráter absoluto, uma vez que esta é a 
melhor forma de se preservar o patrimônio 
nacional.

(B) Para resguardar os interesses públicos, 
o legislador infraconstitucional vedou a 
utilização de bens públicos por particulares.

(C) As terras devolutas, mesmo sendo 
consideradas bens públicos dominicais, 
estão sujeitas ao chamado processo 
discriminatório, o qual objetiva afastar a 
incerteza jurídica do domínio público ou 
particular dessas áreas.

(D) Os bens públicos dominicais são 
destinados à utilização imediata do povo. 
Por esse motivo, só podem ser alienados se 
respeitarem as determinações legais.

(E) As repartições públicas estão instaladas 
nos chamados bens de uso comum.

42. Para a realização de um determinado 
negócio jurídico, Fulano e Beltrano 
firmaram entre si um acordo para entrega 
e pagamento. Uma vez cumprido o pacto 
sem qualquer malícia de quaisquer 
das partes, Beltrano é surpreendido 
com a visita de Cicrano, pai de Fulano, 

afirmando que este último possui 16 
(dezesseis) anos e não é emancipado. 
Com base no presente caso narrado e 
nas regras gerais da legislação civil, 
assinale a alternativa correta.

(A) A nulidade no referido negócio jurídico é 
gritante, uma vez que Fulano, por ser menor 
de 18 anos, deveria estar devidamente 
representado para a validade do presente 
negócio jurídico.

(B) A invalidade desse negócio jurídico depende 
exclusivamente da manifestação realizada 
ou por Fulano ou por Beltrano, uma vez que 
foram estes que se obrigaram.

(C) Supondo que Cicrano convalide 
posteriormente o referido negócio jurídico, 
este será válido e não poderá mais ser 
anulado.

(D) O referido negócio jurídico será 
obrigatoriamente anulado, independente de 
prejuízo, cabendo a Beltrano requerer tal 
fato em juízo.

(E) A idade das partes envolvidas no negócio 
jurídico é irrelevante, razão pela qual este 
deve ser mantido.

43. A alteração da legislação processual 
civil, em 2015, conseguiu agradar e 
desagradar aos processualistas nos 
mais variados aspectos. Dessa forma, 
considerando as normas processuais 
gerais, assinale a alternativa correta.

(A) O cônjuge não necessita do consentimento 
do outro para propor ação que verse sobre 
direito real imobiliário. O mesmo não se 
aplica quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens.

(B) Para efeito forense, sábados e domingos 
são considerados feriados.

(C) O atual Código de Processo Civil inovou 
ao possibilitar demandar em juízo sem 
interesse e sem legitimidade.

(D) Quando a lei prescrever determinada 
forma, mas o ato for realizado de outra 
forma e atingir sua finalidade, o juiz deverá 
considerar este inválido.

(E) Qualquer decisão judicial será considerada 
como não fundamentada quando deixar de 
seguir enunciado de súmula, jurisprudência 
ou precedente invocado pela parte, mesmo 
quando demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento.
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44. Um funcionário candidatou-se à vaga 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). Duas semanas antes 
da eleição, ele foi demitido sem justa 
causa por seu empregador. Com base 
nas informações prestadas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Caso o funcionário já tivesse sido eleito, este 
gozaria da estabilidade para empregado 
eleito para a CIPA.

(B) Supondo que o funcionário não tivesse sido 
demitido, este, por ser candidato à vaga da 
CIPA, manteria o benefício de jornada de 
trabalho reduzida em 10% (dez por cento).

(C) O aviso prévio dado aos candidatos de vaga 
da CIPA é dado em dobro, independente de 
ser pago ou cumprido.

(D) Por ser candidato, o funcionário a 
reclamatória trabalhista contra seu 
empregador deverá ocorrer por intermédio 
de seu respectivo Sindicato, não podendo 
ser objeto de conciliação.

(E) Mesmo sendo candidato, o funcionário 
goza do benefício da estabilidade em seu 
emprego, a qual será estendida até um ano 
após o mandato, caso seja eleito.

45. Alguns contribuintes de um determinado 
Município, após a realização de uma 
obra pública, passaram a ser devedores 
de tributo municipal, uma vez que, 
supostamente, essa atividade valorizou 
o imóvel de cada um dos membros 
do referido grupo. Com base nas 
informações apresentadas e nas normas 
jurídicas vigentes, assinale a alternativa 
correta para o presente caso.

(A) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, mas que só é devido se 
houver valorização do bem jurídico, cuja 
competência fica a cargo do Município 
referido.

(B) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador é a aquisição de bem imóvel, 
ao qual sua cobrança está atrelada às 
atividades públicas mínimas necessárias 
para justificar sua cobrança, podendo esta 
ser realizada apenas pelo Município.

(C) O tributo ao qual se refere é a contribuição 
de melhoria, cujo fato gerador é a realização 
de obra pública, cuja obrigatoriedade incide 
sobre o bem, independente de quaisquer 
outros fatores, podendo ter sua cobrança 
tanto pelo Município quanto pelo Estado 
membro onde se localiza o ente público 
municipal.

(D) O tributo ao qual se refere é o imposto, cujo 
fato gerador decorre da realização de obra 
pública, mas que só é devido se houver 
valorização do bem jurídico, cuja cobrança 
compete ao Município referido.

(E) O tributo ao qual se refere é a taxa, cujo fato 
gerador decorre da aquisição de bem imóvel 
que por ventura tenha sido atingido por obra 
pública, ao qual pode ou não valorizar o 
referido bem jurídico, e sua cobrança fica a 
cargo do Município referido.

46. O Município de Belém (PA), por estar 
localizado em uma área de enorme 
interesse ambiental, restringe algumas 
utilizações de seu território, mas não 
deixa de respeitar o desenvolvimento 
social.  Para tanto, foram instituídas 
diversas leis para regular a utilização 
racional e, consequentemente, 
possibilitar o crescimento social e 
econômico, com o mínimo de impacto 
aos bens ambientais locais. Dessa 
forma, considerando as normas 
municipais (locais) para a utilização dos 
recursos naturais e ambientais, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) O Programa Municipal de Regularização 
Fundiária “Chão Legal” terá suas ações e 
metas executadas com vistas a atender 
os cidadãos que recorrem, regularmente, 
aos serviços de regularização fundiária 
prestados pela CODEM (Companhia de 
Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém), e também, 
aos moradores de áreas definidas como 
prioritárias por essa Companhia, a partir de 
critérios e estudos urbanísticos, técnicos, 
jurídicos e sociais.

(B) O Controle Urbanístico do Município 
de Belém visa adequar o processo de 
produção, apropriação   e consumo do 
espaço construído às características 
do sítio, à capacidade de atendimento 
da infraestrutura básica da cidade, à 
manutenção e à qualificação do meio 
ambiente urbano.

(C) O Poder Público Municipal deverá atuar 
prioritariamente, na educação infantil 
(compreendendo creche e pré-escola), 
no ensino fundamental, evoluindo para o 
ensino médio, para atender plenamente em 
quantidade e qualidade a demanda escolar 
conforme disposto no Plano Municipal de 
Educação.
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(D) Qualquer cidadão ou organização social 
poderá apresentar diretamente ao Poder 
Legislativo municipal, projetos de lei 
subscritos por, no mínimo, um por cento dos 
eleitores residentes no Município de Belém.

(E) As políticas setoriais de saúde pública e 
de educação básica serão implementadas 
através do provimento e espacialização 
adequada dos serviços e equipamentos 
de saúde pública e de educação básica, 
especialmente nas áreas centrais.

47. A CODEM, por força da Resolução                    
nº 020/2014, institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração aplicável 
aos empregos efetivos, empregos de 
confiança e funções gratificadas. Com 
base na referida Resolução, conforme 
sua atual redação, assinale a alternativa 
correta.

(A) A função gratificada é de livre designação e 
destituição, cuja atribuição deve ocorrer aos 
detentores de emprego de confiança.

(B) Para o exercício da atividade de suporte 
(carreira de auxiliar), além das demais 
determinações legais, exige-se do candidato 
a escolaridade de nível superior completo.

(C) A progressão funcional busca incentivar a 
melhoria de desempenho do empregado, 
proporcionando-lhe mobilidade, com 
melhoria salarial, obedecendo a critérios 
definidos no Sistema de Avaliação de 
Desempenho – SAD.

(D) O desenvolvimento das pessoas ocupantes 
dos empregos e funções da CODEM será 
estabelecido pelo Programa de Capacitação 
e Aperfeiçoamento, aprovado pelo Conselho 
Fiscal da CODEM.

(E) Os empregos de confiança serão ocupados, 
preferencialmente, por portadores de 
escolaridade de nível médio. 

48. A organização estatal tem como função 
dinamizar a atuação do Estado frente a 
seus súditos, de forma célere e efetiva, 
de acordo com as particularidades gerais 
(União), regionais (Estaduais) e locais 
(Municipais). Nesse sentido, conforme 
dispõe a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.

(A) A manutenção do serviço postal pertence 
aos Estados membros, podendo haver as 
devidas adequações pelos Municípios em 
razão de suas particularidades.

(B) O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício 

mínimo de quinze dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará.

(C) A eleição do Governador e do Vice-
Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á no segundo 
domingo de outubro, em primeiro turno, 
e no segundo domingo de novembro, 
em segundo turno (se houver), do ano 
anterior ao do término do mandato de seus 
antecessores.

(D) A proteção da infância e da juventude possui 
competência concorrente entre União, 
Estados e Municípios.

(E)  A competência para legislar sobre seguridade 
social é comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

49. Os Direitos e as Garantias Fundamentais 
são chamados pela doutrina como 
“cláusulas pétreas”, uma vez que não 
podem ser modificados mediante simples 
emenda em razão de sua importância 
para o ordenamento jurídico brasileiro. 
Nesse sentido, considerando os direitos 
individuais e coletivos, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Em razão do princípio da isonomia, não há 
distinção para o cumprimento da pena.

(B) O direito de propriedade é relativizado 
em conformidade com os anseios sociais, 
podendo, no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente utilizar-se 
desse bem particular, sempre assegurada 
ao proprietário indenização ulterior.

(C) É garantido o direito de reunião, desde 
que esta ocorra de forma pacífica, sem 
armas, em locais abertos ao público, desde 
que comuniquem com antecedência a 
autoridade competente e que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local.

(D) Por força da soberania estatal, os direitos 
e as garantias expressos na Constituição 
Federal de 1988 não abrangem aqueles 
decorrentes do regime e dos princípios 
originários dos tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil.

(E) É vedada a imposição de pena de morte 
no Brasil, bem como as penas de caráter 
perpétuo ou degradante, salvo em caso de 
guerra declarada.



18Analista Fundiário - Advogado

ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o 
número de sua prova indicado  na capa deste caderno.

50. A Administração Pública, nos termos 
da Constituição Federal de 1988, deve 
obedecer a princípios basilares, bem 
como outras regras gerais. Considerado 
o exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O percentual dos cargos e empregos públicos 
reservados às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme regra constitucional, é 
fixado em 10% (dez por cento) sobre o total 
de vagas disponíveis.

(B) Com exceção dos casos especificados em 
lei, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

(C) A acumulação remunerada de cargos 
públicos é vedada no ordenamento jurídico 
brasileiro, com suas devidas exceções, as 
quais não são extensíveis aos empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo 
Poder Público.

(D) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, nela podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, desde 
que estes façam parte da gestão.

(E) O prazo de validade do concurso público 
será de até um ano, prorrogável uma vez 
por igual período, totalizando dois anos o 
período prescricional.
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