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LÍNGUA PORTUGUESA  

TEXTO 

“Pesquisa divulgada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) mostra que o 

medo do desemprego cresceu em junho entre 

os brasileiros e chegou ao mesmo nível de 

1996, quando começou a série histórica. O 

Índice do Medo do Desemprego subiu para 

67,9 pontos em junho, 4,2 pontos acima do 

registrado em março. O índice de 67,9 pontos 

é o maior valor da série histórica iniciada em 

maio de 1996, empatado com os valores 

registrados em maio de 1999 e em junho de 

2016. O índice está 18,3 pontos acima da 

média histórica de 49,6 pontos. O indicador 

varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, 

maior o medo do desemprego. “O medo do 

desemprego voltou para o maior nível que 

tinha alcançado durante a crise porque a 

recuperação da economia está muito lenta e as 

pessoas ainda não perceberam a queda da 

inflação e a melhora no emprego”, afirma o 

gerente-executivo de Pesquisas e 

Competitividade da CNI, Renato da Fonseca. 

De acordo com a pesquisa, o medo do 

desemprego cresceu mais para os homens e as 

pessoas com menor grau de instrução. Entre 

março e junho, o indicador subiu 5,6 pontos 

para os homens e 2,8 pontos para as mulheres. 

Para os brasileiros que têm até a 4ª série do 

ensino fundamental, o índice subiu 10,4 pontos 

entre março e junho e alcançou 72,4 pontos. 

Entre os que possuem educação superior, o 

índice subiu 0,6 ponto e passou de 59,9 para 

60,5 pontos. O índice de medo do desemprego 

é maior entre quem ganha até 1 salário mínimo 

- subiu 7,4 pontos de março para junho. O 

menor é entre quem ganha mais de 5 salários 

mínimos - 55,2 pontos. O medo de perder o 

emprego é maior entre quem mora na periferia 

- 73,9 pontos - e no Nordeste (74,1 pontos). Em 

relação à faixa etária, o medo de ficar sem 

trabalho é maior entre as idades de 16 a 24 anos 

(70,8 pontos). O levantamento ouviu 2 mil 

pessoas em 128 municípios entre os dias 21 e 

24 de junho.” (https://g1.globo.com -10.07.18) 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto acima, é incorreto 

afirmar que: 

(A) o medo do desemprego subiu em junho, 

ficando 4,2 pontos acima do registrado em 

março. 

(B) o medo do desemprego cresceu mais para 

homens e pessoas sem instrução. 

(C) o índice de medo de desemprego é maior 

entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. 

(D) o medo de perder o emprego é maior entre 

quem mora na periferia e no Nordeste. 

(E) o medo de ficar sem emprego é maior entre 

a faixa etária de 16 a 24 anos.  

 

QUESTÃO 02 

Segundo o texto é correto afirmar que: 

(A) a pesquisa divulgada pela CNI mostra que 

o desemprego cresceu em maio entre os 

brasileiros e alcançou maior nível que em 

1996, quando começou a série histórica. 

(B) o índice está 18,3 pontos acima da média 

histórica e voltou para o maior nível que tinha 

alcançado durante a crise pois a recuperação da 

economia está muito lenta.  

(C) para o gerente executivo de pesquisas e 

competitividade da CNI – Renato Fonseca, a 

inflação está melhorando, bem como há 

evidente melhora no emprego, perceptível pela 

população.  

(D) quem mora no Sudeste, pela quantidade da 

população, é quem apresenta maior medo de 

perder o emprego.  

(E) para brasileiros com o ensino fundamental 

completo, 9ª série, o índice subiu 10,4 pontos 

entre março e junho. 
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QUESTÃO 03 

De acordo com o texto, os índices são maiores 

de medo de desemprego entre: 

(A) homens, pessoas com menores instruções 

que têm até a 4ª série do ensino fundamental, 

ganham até um salário mínimo, moram na 

periferia e no Nordeste, e possuem de 16 a 24 

anos.   

(B) homens, pessoas com menores instruções 

que têm até a 9ª série do ensino fundamental, 

ganham até um salário mínimo, moram na 

periferia e no Nordeste, e possuem de 16 a 24 

anos.   

(C) homens, pessoas com menores instruções 

que têm até a 8ª série do ensino fundamental, 

ganham mais de cinco salários, moram na 

periferia e no Nordeste, e possuem de 16 a 24 

anos.  

(D) homens, pessoas com menores instruções 

que têm até a 4ª série do ensino fundamental, 

ganham até um salário mínimo, moram na 

periferia e no Sudeste, e possuem de 16 a 24 

anos.  

(E) homens, pessoas com maiores instruções, 

acima da 4ª série do ensino fundamental, 

ganham mais de cinco salários, moram na 

periferia e no Sudeste, e possuem de 16 a 24 

anos.   

 

QUESTÃO 04 

Segundo o texto, é correto afirmado sobre o 

medo do desemprego: 

(A) que o indicador varia de 0 a 1000 pontos. 

(B) que o índice está 28,3 pontos acima da 

média histórica.  

(C) o resultado obtido em junho encontra-se 

empatado com os resultados de maio de 1999 

e junho de 2016. 

(D) o índice do medo do desemprego subiu 

para 67,9 pontos em junho, 4,2 pontos acima 

do registrado em maio. 

(E) a média histórica do índice do medo do 

desemprego é de 39,6 pontos.  

QUESTÃO 05 

Analise a seguinte passagem do texto:” O 

medo do desemprego voltou para o maior nível 

que tinha alcançado durante a crise porque a 

recuperação da economia está muito lenta e as 

pessoas ainda não perceberam a queda da 

inflação e a melhora no emprego.”, e assinale 

a alternativa que melhor representa as palavras 

grifadas: 

(A) preposição. 

(B) interjeição.  

(C) verbo.  

(D) conjunção. 

(E) pronome. 

 

QUESTÃO 06 

Na passagem do texto: “(...) porque a 

recuperação da economia está muito lenta e as 

pessoas ainda não perceberam a queda da 

inflação e a melhora no emprego, a palavra 

ainda trata-se de: 

(A) verbo. 

(B) pronome.  

(C) conjunção. 

(D) adjetivo. 

(E) advérbio.  

 

QUESTÃO 07 

No trecho da canção de Lenine - Paciência: “a 

gente espera do mundo e o mundo espera de 

nós um pouco mais de paciência”, a palavra 

paciência pode ser trocada por uma de igual 

sentido exceto na alternativa: 

(A) serenidade. 

(B) eutimia.  

(C) fleuma. 

(D) pacacidade. 

(E) avidez.  
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QUESTÃO 08 

 

Assinale a alternativa que demonstra a 

acentuação correta da palavra “que” grifada no 

quadrinho acima: 

(A) quê, quê, quê. 

(B) quê, que, quê.  

(C) que, que, quê. 

(D) que, que, que. 

(E) que, quê, quê.  

 

QUESTÃO 09 

Da análise dos itens abaixo assinale a 

alternativa que representa quais estão corretos 

em relação a colocação da crase: 

 

I – Para ocupar essa posição, é necessário 

atender às necessidades anunciadas. 

II – A bebida é sempre nociva àqueles que se 

embriagam. Procurou explicar-se àquela 

comissão, mas ela não tolerou o erro.  

III – Um policial à paisana trocou tiros com 

três homens que tentavam roubar um banco.  

 (A) I e III. 

(B) I, II e III.  

(C) apenas o item III. 

(D) apenas o item II. 

(E) II e III.  

 

QUESTÃO 10 

 

No quadrinho acima as palavras grifadas 

tratam-se de: 

(A) substantivo. 

(B) adjetivo.  

(C) advérbio. 

(D) pronome. 

(E) verbo.  

 

 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Carlos possui uma loja de sapatos, neste ano, 

2018, o faturamento de seu comércio foi 60% 

superior ao seu faturamento do ano passado, 

qual seja, 2017. Sabendo-se dessas 

informações, aponte a alternativa que 

representa a porcentagem de faturamento 

inferior em relação a 2018? 

(A) 48,3% 

(B) 58,9% 

(C) 37,5% 

(D) 16,9% 

(E) 32,8% 
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QUESTÃO 12 

Eugênio estava há meses pesquisando um 

celular, pois sonhava que quando saísse o novo 

modelo conseguiria compra-lo, acreditando 

que este valeria menos. Mas após o lançamento 

do novo modelo o preço de seu celular se 

manteve inalterado, visto que o novo modelo 

veio com o triplo do valor do antigo. Assim, 

aponte a alternativa que demonstra o aumento 

que sofreu o novo modelo em relação ao 

anterior: 

(A) 200% 

(B) 150% 

(C) 270% 

(D) 300%  

(E) 60% 

 

QUESTÃO 13 

Uma empresa de pesquisas em projetos de Lei, 

resolveu sair as ruas para questionar a 

população sobre ser ela ou não a favor do 

aborto. Após entrevistarem 500 pessoas, o 

quadro de estimativas contra, a favor e 

indecisos ficou da seguinte forma: 

 

Assim, da análise das informações constantes 

do gráfico, informe a alternativa que aponta o 

número de pessoas que não sabem responder 

se são ou não a favor do aborto: 

(A) 230 

(B) 250 

(C) 180 

(D) 160 

(E) 310 

QUESTÃO 14 

Em uma reunião foi consumido entre os 

executivos que dela participavam 3/5 de uma 

garrafa de uísque, mas por existirem muitos 

assuntos a serem tratados resolveram continua-

la no dia seguinte, quando voltaram a consumir 

60% do que havia sobrado na garrafa da 

reunião anterior, apenas restando ao final 

400ml. Assim informe a alternativa que melhor 

demonstra quantos litros possuía a garrafa: 

(A) 2,50 L. 

(B) 1,25 L. 

(C) 1,75 L. 

(D) 2,75 L.  

(E)  3 L. 

 

QUESTÃO 15 

No Município de Conchas, quatro escolas 

municipais consomem semanalmente 60kg de 

merenda. O Prefeito da cidade, no intento de 

investir na educação, pensa em aumentar em 

até 75% o número de escolas municipais. 

Assim, qual seria o consumo mensal em 

quilogramas de merenda, considerando o mês 

de 30 dias: 

(A) 300. 

(B) 530. 

(C) 420. 

(D) 500. 

(E) 450. 

QUESTÃO 16 

Sabe-se que Heloísa dança ballet e fala 

italiano, a negação desta proposição então é: 

(A) Heloísa não dança ballet ou não fala 

italiano. 

(B) Se Heloísa dança ballet, então não fala 

italiano.  

(C) Heloísa não dança ballet e não fala italiano.  

(D) Heloísa fala italiano ou não dança ballet. 

(E) Heloísa não fala italiano ou dança ballet. 
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QUESTÃO 17 

Na Europa grande parte da população possui 

olhos claros, estima-se que 28% das pessoas 

têm cabelos pretos e 24% possuem olhos 

castanhos. Sabe-se ainda que 65% da 

população de cabelos pretos possuem olhos 

azuis e que a população de olhos verdes que 

têm cabelo preto é de 10% do total de pessoas 

de olhos azuis e cabelos pretos, qual seria então 

a porcentagem do total de pessoas que 

possuem os olhos castanhos e cabelos pretos?   

(A) 35,25% 

(B) 31,75% 

(C) 33,25% 

(D) 34,75% 

(E) 35,25% 

QUESTÃO 18 

Maria possui três filhos, João, Francisco e 

Jacinto. Sabe-se que João é o mais velho ou 

Francisco é o mais novo. Sabe-se, também, que 

ou Francisco é o mais velho ou Jacinto é o mais 

velho. Assinale abaixo a alternativa que 

melhor representa quem é o mais velho e o 

mais novo dos três filhos de Maria:  

(A) Jacinto e Francisco. 

(B) João e Jacinto. 

(C) Francisco e Jacinto 

(D) Jacinto e João. 

(E) Francisco e João. 

QUESTÃO 19 

Analise as proposições compostas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I – 3/5 de 60 = 24 

II - 20% de 320 = 64 

III – 5/8 de 32 = 22  

(A) Todas as alternativas estão corretas. 

(B) I e II estão corretas. 

(C) I e III estão corretas.  

(D) II e III. 

(E) nenhuma alternativa está correta. 

QUESTÃO 20 

Um supermercado de renome foi invadido no 

segundo fim de semana de maio na cidade de 

Conchas, as investigações da polícia chegaram 

a possíveis três suspeitos, Marcos, Matheus e 

Lucas. O que se sabe até então é que a invasão 

foi cometida efetivamente por um ou mais dos 

suspeitos, vez que pode ter sido uma ação 

individual ou em conjunto. Também a polícia 

descobriu que: 

1 – se Marcos é inocente, então Matheus é 

culpado; 

2 – ou Lucas é culpado ou Matheus é culpado, 

mas não os dois; 

3 – Lucas não é inocente.  

(A) Matheus é o único culpado.  

(B) Marcos é o único culpado.  

(C) Marcos e Lucas são os únicos culpados. 

(D) Matheus e Lucas são os únicos culpados.  

(E) Lucas é o único inocente. 

 

CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES 

QUESTÃO 21 

No dia 17 de junho de 2018, o povo 

colombiano foi às urnas e escolheu como 

próximo Presidente o direitista:  

(A) Álvaro Uribe.  

(B) Juan Manuel Santos.  

(C) Henrique Peña Nieto. 

(D) Ivan Duque  

(E) Andrés Manuel López Obrador.    
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QUESTÃO 22 

Qual o país responsável por receber o encontro 

histórico entre o Presidente norte-americano 

Donald Trump e o líder norte-coreano Kim 

Jong-un? 

(A) Malásia.  

(B) Indonésia.  

(C) Cingapura. 

(D) Filipinas. 

(E) China. 

 

QUESTÃO 23 

No dia 14 de maio, em homenagem aos 70 

(setenta) anos do Estado de Israel, os Estados 

Unidos transferiram sua embaixada para a 

cidade de: 

(A) Tel Aviv.  

(B) Jerusalém. 

(C) Hebron.   

(D) Belém   

(E) Nazaré. 

 

QUESTÃO 24 

No mês de maio de 2018, o Presidente norte-

americano Donald Trump anunciou a retirada 

dos Estados Unidos de um importante acordo 

nuclear. Referido acordo, que fora firmado no 

ano de 2015 pelo então presidente Barack 

Obama, referia-se a(o): 

(A) acordo nuclear com o Iraque.  

(B) acordo nuclear com o Paquistão.  

(C) acordo nuclear com a Coreia do Norte.  

(D) acordo nuclear com a Síria.  

(E) acordo nuclear com o Irã.   

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

Após 60 (sessenta) anos de domínio dos irmãos 

Castro, um presidente civil foi eleito na ilha de 

Cuba no dia 19 de abril de 2018. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome do novo 

presidente de Cuba: 

(A) Miguel Díaz-Canel.  

(B) Juan Osório.  

(C) Maurício Macri.  

(D) Ernesto Correa.  

(E) Carlos Iñazú.  

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

 No sistema operacional Windows 7 é 

permitido criar links para acessar dispositivos 

como o disco rígido (HD), pastas, programas e 

arquivos que são acessados com uma 

frequência considerável. Que nome se dá a 

esses links? 

(A) Pastas.  

(B) Áreas de Transferência. 

(C) Hardware.  

(D) Soft Play. 

(E) Atalhos.  

 

QUESTÃO 27 

Supondo que você deseja imprimir da página 

19 à página 27, e também a página 32 de um 

documento, o que você deverá digitar no 

sistema? 

(A) 19-27,32 

(B) 19,27,32. 

(C) 19,27-32 

(D) 19-27-32 

(E) 19>27,32. 
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QUESTÃO 28 

No que se refere ao Windows 7, assinale a 

alternativa correta: 

(A) Arquivos do tipo PDF são muito utilizados 

devido à alta compatibilidade e à baixa 

complexidade de alterar seu conteúdo, 

remover e inserir páginas pelo MS-Office.  

(B) A lixeira é uma pasta que tem a finalidade 

de guardar arquivos temporariamente; de 

forma alguma é utilizada para armazenamento 

de arquivos do usuário.  

(C) Na “Central de Facilidade e Acesso”, 

pode-se aplicar temas de alto contraste, 

desativar animações desnecessárias, ativar 

narrador e lupa, etc.  

(D) Depois de ser realizada a instalação 

padrão, o Windows 7 não dispõe de nenhuma 

ferramenta para compactar ou descompactar 

arquivos.  

(E) A ocultação é um mecanismo que serve 

para evitar a deleção de arquivos do sistema; 

logo, não há uma forma para que os arquivos 

ocultos sejam exibidos para usuários.  

 

QUESTÃO 29 

Assinale a opção abaixo que indica um 

aplicativo utilizado para o envio e recebimento 

de e-mail.  

(A) Microsoft Outlook. 

(B) Microsoft Word.  

(C) Microsoft Excel.  

(D) Microsoft Camtasia.  

(E) Microsoft Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

Considere a área de trabalho do Windows 7 em 

sua configuração padrão, e que o botão 

primário do mouse está configurado para as 

funções básicas, como selecionar e arrastar. 

Assinale a alternativa que descreve o que 

ocorre quando o usuário arrasta o ícone de um 

documento MS-Word 2010 que se encontra na 

área de trabalho, pressionando o botão 

primário, e o solta sobre o ícone de uma pasta 

local, vazia, que também está localizada na 

área de trabalho, e não é um atalho nem a 

lixeira.  

(A) Cria-se um atalho para documento na área 

de trabalho.  

(B) Move-se o documento para a pasta.  

(C) Cria-se uma cópia do documento na área 

de trabalho.  

(D) Envia-se uma cópia do documento para a 

pasta.  

(E) Apaga-se o documento definitivamente do 

computador.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICIOS  

QUESTÃO 31 

Sobre os princípios contábeis assinale a 

alternativa correta: 

(A) definem as diretrizes essenciais sobre atos 

e fatos agraciados pela contabilidade. 

(B) o observador não poder adaptar, alterar ou 

substituir um princípio inicialmente formado 

por novos princípios que traduzam as situações 

observadas.  

(C) os princípios podem ser apresentados por 

apenas uma corrente aceita, qual seja, a 

acadêmica. 

(D) os princípios da corrente acadêmica são 

estabelecidos pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

(E) O Conselho Federal de Contabilidade, 

divide os princípios em três grupos: Postulados 

Contábeis, Princípios Contábeis e 

Convenções.  
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QUESTÃO 32 

Sobre débito e crédito e correto afirmar exceto 

que: 

(A) o débito e crédito estão presentes no 

razonete, pois o débito representa o lado 

esquerdo de todos os razonetes, bem como o 

lado direito simboliza o crédito em todos os 

razonetes. 

(B) ao realizar um lançamento do lado 

esquerdo da conta, a empresa estará fazendo 

um lançamento a débito ou simplesmente 

debitando a conta. 

(C) a apuração do saldo da conta se dá pela 

soma de todos os valores contidos no lado do 

débito após o confrontamento com a soma de 

todos os valores registrados no lado do crédito. 

(D) os lançamentos realizados a débito ou a 

crédito aumentam ou diminuem as contas do 

ativo, do passivo e do patrimônio líquido. 

(E) se o total de débitos for maior que os 

créditos, teremos uma conta com saldo credor, 

e se o saldo dos créditos for maior que os do 

débito, teremos um saldo devedor. 

 

QUESTÃO 33 

Uma empresa foi vencedora em processo 

licitatório através da margem de preferência 

estabelecida, qual seja, prestar serviços 

nacionais que atendam a normas técnicas 

brasileiras. Mas esta margem de preferência, 

conforme a lei licitatória, necessita ser revista 

a cada cinco anos levando em consideração 

exceto que: 

(A) efeito na arrecadação de tributos federais, 

independente dos efeitos na arrecadação dos 

tributos estaduais ou municipais. 

(B) geração de emprego e renda. 

(C) desenvolvimento e inovação tecnológica 

realizados no País. 

(D) custo adicional dos produtos e serviços. 

(E)  em suas revisões, análise retrospectiva de 

resultados. 

 

QUESTÃO 34 

Augusto possui uma jornada de trabalho de 9 

horas diárias e sempre registra seu ponto antes 

do início exato das atividades, especificamente 

de dois a três minutos antes e ainda demora 

para chegar no seu labor todos os dias, por 

utilizar transporte fornecido pelo empregador, 

40 minutos. Diante desta história hipotética, é 

correto afirmar segundo a Consolidação da 

Leis Trabalhistas que: 

I – A duração normal de trabalho para os 

empregados em qualquer atividade privada, 

não excederá de 8 horas diárias, razão pela qual 

Augusto faz jus a horas extras. 

II – A duração normal de trabalho para os 

empregados em qualquer atividade privada, 

não excederá de 8 horas diárias, exceto se for 

fixado expressamente outro limite, que caso 

seja a situação de Augusto em seu labor, não 

fará jus a horas extras.  

III – As variações de horário no registro de 

ponto de Augusto, de dois a três minutos, são 

computadas como jornada extraordinária.  

IV – Caso Augusto atrase os mesmos dois ou 

três minutos que sempre adianta em sua 

chegada, terá descontado de sua remuneração.  

V – O tempo gasto por Augusto até seu local 

de trabalho, com transporte fornecido pelo 

empregador não será computado na jornada de 

trabalho, por não ser tempo à disposição do 

empregador.  

(A) I, II e V apenas estão corretas.  

(B) I, III e IV apenas estão corretas. 

(C) II, III e IV apenas estão corretas. 

(D) I e V apenas estão corretas.  

(E) Todas as afirmativas são corretas. 
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QUESTÃO 35 

Camila já trabalha para sua empregadora há 

mais de 1 ano, durante este período, por 

problemas pessoas injustificáveis faltou por 14 

dias ao serviço; ocorre que ante o tempo de seu 

labor, sua empregadora obedecendo as regras 

da Consolidação das Leis Trabalhistas deu-lhe 

férias. Assim, assinale a alternativa correta 

quanto a quantidade de dias que deveria a 

empregadora dar de férias à Camila com base 

na CLT: 

(A) 30 dias corridos, pois todo empregado tem 

direito anualmente ao gozo de férias,    

(B) 24 dias corridos, ante os 14 dias de faltas.  

(C) 18 dias corridos, ante os 14 dias de faltas.  

(D) 12 dias de corridos, ante os 14 dias de 

faltas.  

(E) Por ter faltado 14 dias, Camila perde o 

direito a férias e sua empregadora não deveria 

ter lhe dado tal direito.  

 

QUESTÃO 36 

O artigo 41 da Constituição Federal, através da 

emenda nº 19/1998, institui o prazo de quantos 

anos para o alcance da estabilidade do servidor 

público? 

(A) 3 anos.  

(B) 4 anos. 

(C) 2 anos. 

(D) 1 ano. 

(E) 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

Carlos é um servidor público em sentido 

amplo, pois quando iniciou sua jornada como 

servidor, primeiramente foi através de 

concurso público para o Banco do Brasil, 

empresa mista que contrata pessoas físicas 

chamadas de empregados públicos. Mas não 

satisfeito com o salário, após um ano resolveu 

deixar seu emprego, porém percebeu que os 

empregos privados não tinham a mesma 

vantagem e, seis meses depois foi contratado 

pela administração pública de sua cidade para 

exercer uma função pública emergencial e de 

excepcional interesse público. Passado a 

excepcionalidade, por encontrar-se novamente 

fora do mercado de trabalho, resolveu mais 

uma vez prestar concurso público, quando 

ingressou na Prefeitura de Conchas como 

assistente administrativo para exercer cargo 

público. Diante do exposto é correto afirmar 

que como agente público administrativo Carlos 

exerceu, respectivamente, as seguintes 

espécies de serviços públicos: 

(A) estatutário, celetista e temporário, 

respectivamente. 

(B) celetista, temporário e estatutário, 

respectivamente. 

(C) temporário, celetista e estatutário, 

respectivamente.  

(D) temporário, estatutário e celetista, 

respectivamente. 

(E) estatutário, temporário e celetista, 

respectivamente. 
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QUESTÃO 38 

Maria prestou concurso público para monitor 

de transporte na Prefeitura de Conchas, ocorre 

que não foi chamada para assumir o cargo 

público. Após três anos, sem que houvesse 

prorrogação do prazo de seu concurso, a 

Prefeitura abriu novo concurso para o mesmo 

cargo. Diante desta situação hipotética é 

correto afirmar que: 

(A) Maria possui prioridade na convocação 

frente aos demais candidatos aprovados no 

novo concurso, vez que o novo concurso 

realizado pela Prefeitura é nulo. 

(B) Maria possui prioridade frente aos novos 

candidatos aprovados no novo concurso 

público, pois o prazo de validade de um 

concurso público é de 4 anos, independente de 

prorrogação. 

(C) Maria não possui prioridade frente aos 

demais candidatos, pois expirado o prazo de 

validade do concurso, seu direito a nomeação 

será desfeito, passando a não mais existir.  

(D) Maria tem direito a prioridade na 

convocação frente aos novos candidatos do 

novo concurso público, pois o prazo que se 

refere o inciso III do artigo 37 da CF, diz 

respeito ao tempo limite que a Administração 

Pública possui para realizar o concurso 

público, e não para contratação de candidatos 

aprovados. 

(E) Maria não possui direito a prioridade de 

convocação frente aos novos candidatos do 

novo concurso público, pois a Administração 

Pública pode a qualquer tempo abrir quantos 

concursos entender necessário sobre aquele 

cargo, em qualquer período, sem que haja a 

necessidade ainda de convocar o aprovado em 

concurso público anterior com prioridade 

frente aos demais, mesmo que o anterior esteja 

válido. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Segundo a lei de Licitações, quanto ao critério 

de desempate será assegurada a preferência no 

processo licitatório, aos bens e serviços exceto 

que: 

(A) forem produzidos no país. 

(B) produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras. 

(C) produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem o cumprimento de reserva de 

cargos para cotistas (negros e pardos), e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação. 

(D) produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade prevista na 

legislação.  

(E) produzido ou prestados por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.  

QUESTÃO 40 

Segundo artigo 150 da Constituição Federal, a 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios no tocante as tributações é vedado, 

exceto: 

(A) exigir ou aumentar tributo sem lei que o 

estabeleça. 

(B) instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em 

razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercida, independente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.  

(C) utilizar tributo com efeito de confisco. 

(D) estabelecer limitações ao tráfego de 

pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a 

cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público.  

(E)  mediante lei complementar instituir 

empréstimos compulsórios, para atender a 

despesas extraordinárias, decorrentes de 

calamidade pública, de guerra extrema ou sua 

iminência.  


