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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

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

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

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

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ASSESSOR JURÍDICO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

Calce os tênis, seu cérebro agradecerá 
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Somos capazes de criar novos neurônios, inclusive na idade adulta. A descoberta é 

relativamente nova, porque se pensava que nascíamos com um determinado “banco de 

neurônios” que ia diminuindo com o passar do tempo e que não éramos capazes de aumentar. No 

entanto, as últimas descobertas da neurociência derrubaram essa crença. Nosso cérebro é 

plástico: podemos criar conexões diferentes e inclusive, em algumas áreas, como o hipocampo, 

podemos fazer com que novos neurônios nasçam, como explica o professor Terry Sejnowski, do 

The Salk Institute for Biological Studies. Assim, temos margem de manobra, independentemente 

da idade. Uma boa notícia! 

O hipocampo tem a forma de cavalo-marinho e é um dos responsáveis por nossa memória e 

nossa capacidade espacial. As pesquisas sobre o hipocampo começaram com roedores: várias 

imagens foram mostradas aos ratos, que tinham que diferenciá-las. Quando os roedores 

aprenderam a distingui-las depois da prática, observou-se que novos neurônios haviam sido 

gerados em seu hipocampo. Curiosamente, se o animal parasse de fazer esse exercício, os 

neurônios jovens desapareciam. E se retomasse ___ atividade, voltavam a aparecer. Assim, já 

temos uma pista importante: a prática repetida ajuda a gerar novos neurônios em nosso 

hipocampo. Mas se tivéssemos de decidir qual atividade nos permite realmente manter nosso 

cérebro jovem, Sejnowski não hesita: o esporte é o melhor presente que podemos nos dar, é o 

melhor medicamento antienvelhecimento para nossa massa cinzenta. 

Sabíamos que praticar esportes é uma maneira de cuidar do nosso corpo e reduzir o estresse, 

graças ___ danças hormonais desencadeadas pela dopamina, serotonina e noradrenalina. Mas 

pesquisas mais recentes mostram que o exercício também melhora a secreção do fator 

neurotrófico cerebral (o que influencia positivamente na memória e em um estado de ânimo mais 

positivo) e permite que novos neurônios nasçam em nosso hipocampo. No entanto, apesar de 

suas vantagens, não parece haver muita sensibilidade na relação entre aprendizagem e esporte. 

De fato, o exercício físico nas escolas é frequentemente visto como uma disciplina fácil de aprovar 

e sem muito valor. Mas estávamos errados. Educar crianças e adultos nos esportes não apenas 

ajuda nosso corpo a estar melhor e mais saudável como também ajuda nosso cérebro a 

permanecer mais jovem e com capacidade de gerar novos neurônios. E, como Sejnowski resume, 

“a academia e a recreação são as partes mais importantes do currículo”. 

Então, se nosso cérebro é capaz de gerar novos neurônios com o esporte, o que precisamos 

fazer para que isso aconteça? Bem, mais uma vez, frequência. Como os especialistas sugerem, 

precisamos praticar exercícios três vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos. 

Portanto, pense em você. Qual a sua relação com o esporte? Se não é exatamente um amor 

constante, vale a pena lembrar as vantagens físicas e neuronais, buscar um exercício bom para 

você, com um grupo de amigos se você tem dificuldade para se motivar sozinho e calçar os tênis. 

Seu hipocampo agradecerá. 
 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/ciencia/1540643073_895649.html (Adaptado para esta prova) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale as assertivas a seguir a respeito do uso da crase:  
 

I. Na linha 11, se a palavra ‘ratos’ fosse substituída por ‘animais’, não haveria necessidade de 

alteração da estrutura da frase para fins de correção.  

II. A lacuna da linha 14 ficaria corretamente preenchida por ‘à’, já que antecede uma palavra no 

feminino.  

III. A lacuna da linha 20 ficaria corretamente preenchida por ‘às', visto haver as condições 

necessárias para o uso de crase nessa ocorrência.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/ciencia/1540643073_895649.html
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QUESTÃO 02 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os verbos às suas ações temporais, 

considerando o contexto de ocorrência no texto.  
 

Coluna 1  

1. Fato atual.  

2. Fato passado concluído.  

3. Fato passado anterior a outro também passado.  

4. Fato a ser realizado.  

5. Fato futuro situado no passado.  
 

Coluna 2  

(  ) as últimas descobertas da neurociência derrubaram essa crença... (l.04).  

(  ) novos neurônios haviam sido gerados em seu hipocampo... (l.12-13).  

(  ) voltavam a aparecer... (l.14).  

(  ) pesquisas mais recentes mostram que o exercício também melhora a secreção do fator 

neurotrófico cerebral... (l.21-22). 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 3 – 5 – 1. 

B) 4 – 2 – 1 – 5. 

C) 3 – 1 – 4 – 2. 

D) 5 – 2 – 3 – 4. 

E) 1 – 4 – 2 – 3. 
 

 

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a respeito de palavras do texto:  
 

I. Com o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo ‘anti’ passou a ser grafado sem a necessidade de 

hífen em todas as ocorrências, como na palavra ‘antienvelhecimento’, por exemplo.  

II. A palavra ‘cavalo-marinho’ é composta por um substantivo e um adjetivo que, quando passada 

para o plural, ambos são flexionados. 

III. A palavra ‘neurociência’ é formada pelo prefixo ‘neuro’ e é grafada sem hífen, pois ‘ciência’ se 

inicia por consoante. Se esse prefixo for unido a uma palavra iniciada pela vogal ‘a’, haverá 

necessidade de hífen.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação de palavras do texto.  

 

A) As palavras ‘exercício’ e ‘neurônios’ são paroxítonas, recebendo acento por serem seguidas de 

ditongo crescente.  

B) Se o acento das palavras ‘ânimo’ e ‘prática’ fosse retirado, ambas seguiriam existindo na língua 

portuguesa, mas assumiriam outra classe gramatical.  

C) As palavras ‘áreas’ e ‘nascíamos’ são acentuadas em função da mesma regra. 

D) As palavras ‘fácil’ e ‘saudável’ são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ‘l’.  

E) A palavra ‘três’ é acentuada por ser um monossílabo tônico terminado em -es. 
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QUESTÃO 05 – Considere as seguintes propostas de reescrita da seguinte frase do texto: 

 

“Educar crianças e adultos nos esportes não apenas ajuda nosso corpo a estar melhor e 

mais saudável como também ajuda nosso cérebro a permanecer mais jovem e com 

capacidade de gerar novos neurônios”. 

 

I. Crianças e adultos educados esportivamente têm um corpo melhor e mais saudável e 

permanecem com o cérebro mais jovem, gerando novos neurônios.  

II. Educar crianças e adultos nos esportes, além de ajudar nosso cérebro a continuar mais jovem e 

capaz de criar novos neurônios, possibilita o nosso corpo a ficar melhor e mais saudável. 

III. Crianças e adultos que praticam esportes têm um corpo mais saudável, além de produzirem 

mais neurônios, permanecendo, dessa forma, jovens. 

 

Quais mantêm o sentido da frase em destaque? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Analise as assertivas abaixo sobre o seguinte período do texto: 

 

“o esporte é o melhor presente que podemos nos dar, é o melhor medicamento 

antienvelhecimento para nossa massa cinzenta”. 

 

I. O período apresenta 3 orações. 

II. A palavra ‘que’ se classifica como pronome relativo. 

III. Há uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas abaixo sobre os sinais de pontuação do texto, assinalando V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 

(  ) Na linha 17, o emprego dos dois-pontos se justifica por apresentar uma citação indireta em 

seguida. 

(  ) Os parênteses das linhas 22 e 23 poderiam ser substituídos por vírgula sem acarretar 

problemas. 

(  ) Se colocássemos uma vírgula depois de ‘neurônios’ (l.03), não haveria mudanças semânticas ou 

sintáticas no período. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V. 

B) V – V – V. 

C) F – V – F. 

D) V – V – F. 

E) V – F – F. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre a relação entre a grafia e os fonemas de 

palavras retiradas do texto. 
 

A) A palavra ‘hesita’ apresenta mais letras do que fonemas. 

B) A letra ‘s’ nas palavras ‘desencadeada’ e ‘serotonina’ se refere a fonemas diferentes. 

C) A palavra ‘nasçam’ apresenta um dígrafo. 

D) Os vocábulos ‘atividade’ e ‘realmente’ apresentam o mesmo número de letras e de fonemas. 

E) Ambas as palavras ‘errados’ e ‘professor’ apresentam um dígrafo. 
 

 

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes ocorrências da partícula ‘se’ presentes no texto, assinalando V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na linha 02, a partícula ‘se’ é classificada da mesma forma que a segunda ocorrência da linha 

35.  

(  ) A partícula ‘se’ da linha 12 é classificada como índice de indeterminação do sujeito. 

(  ) A partícula ‘se’ da linha 13 é uma conjunção, ligando a oração subordinada à principal. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V. 

B) V – V – V. 

C) F – V – F. 

D) V – V – F. 

E) V – F – F. 
 

 

QUESTÃO 10 – De acordo com o texto, afirma-se que: 
 

I. Hoje se sabe que a plasticidade cerebral promove o surgimento de novos neurônios, 

diferentemente do que se acreditava no passado, de que tínhamos um número limitado de 

neurônios. 

II. De acordo com o texto, a atividade física é a chave para o antienvelhecimento, sendo o esporte 

a melhor prática para produzir mais neurônios.  

III. No texto, percebe-se uma crítica à educação física nas escolas, quando se afirma que estas não 

se preocupam em melhorar as atividades esportivas oferecidas aos alunos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 11 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os conceitos mencionados na Lei nº 

2.680/2017, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos 

e desenvolvimento funcional da Câmara Municipal de Ituporanga/SC, às suas definições. 

 

Coluna 1 

1. Plano de Cargos, Vencimentos e Desenvolvimento Funcional. 

2. Cargo de Provimento Efetivo. 

3. Cargo de Provimento em Comissão. 

4. Nível. 

5. Servidor Público. 

 

Coluna 2 

(  ) Designação atribuída a toda a pessoa que presta serviço à Câmara Municipal de Ituporanga, sob 

o regime estatutário ou em caráter temporário. 

(  ) Conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura e procedimentos de cargos, 

vencimentos e desenvolvimento funcional. 

(  ) Graduação de responsabilidade e vencimento de cada cargo.  

(  ) Conjunto de funções e responsabilidades, com denominação própria e vencimento pago pelos 

cofres públicos, cometida a servidor aprovado em concurso e que tenha cumprido o estágio 

probatório. 

(  ) Conjunto de funções e responsabilidades definidas com base na estrutura organizacional do 

Poder Legislativo, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 

B) 5 – 1 – 4 – 2 – 3. 

C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 

D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 

E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 

 

 
QUESTÃO 12 – No que se refere ao disposto na Lei nº 2.680/2017 sobre cargos de provimento em 

comissão e das funções de confiança, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As funções de confiança deverão ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo. 

B) Cargo de provimento em comissão é o conjunto de funções e responsabilidades, com 

denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, cometida a servidor aprovado em 

concurso e que tenha cumprido o estágio probatório. 

C) Somente por Lei se dará a criação, transformação e extinção de cargos de provimento em 

comissão. 

D) Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e 

exoneração por portaria do Presidente da Câmara Municipal, respeitados os requisitos legais 

exigidos para o ingresso no serviço público e as condições específicas previstas para o exercício 

do cargo ou função a ser provida. 

E) Os cargos de provimento em comissão e funções de confiança destinam-se ao atendimento de 

encargos de direção, chefia e assessoramento na condução dos serviços técnicos, 

administrativos, operacionais e legislativos auxiliares da Câmara Municipal. 
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QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à promoção por 

aperfeiçoamento, que consiste na ascensão do servidor, de uma para outra referência, de forma 
horizontal, no cargo em que estiver investido (Lei nº 2.680/2017). 

 

A) A ascensão será de 3 referências quando se tratar de conclusão de curso de pós graduação a 

nível de especialização. 

B) A ascensão será de 5 referências quando se tratar de conclusão de curso de pós graduação a 

nível de mestrado. 

C) A ascensão será de 7 referências quando se tratar de conclusão de curso de pós graduação a 

nível de doutorado. 

D) O curso já considerado, ainda que parcialmente, para promoção funcional não terá validade para 

novas promoções. 

E) Para o Grupo Profissional de atividade de Nível Superior, haverá a ascensão de 2 referências por  

cursos de atualização ou aperfeiçoamento concluídos, com exigência de 120 horas/aula.  

 

 

QUESTÃO 14 – É vedada a prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo de Ituporanga, 

sendo nulos os atos assim caracterizados. Constituem práticas de nepotismo:  

 

I. O exercício de cargo de provimento em comissão ou de função de confiança, no âmbito da 

Câmara Municipal de Ituporanga, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos Vereadores em exercício, do Prefeito, do 

Vice-Prefeito ou dos Secretários Municipais. 

II. A contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito ou dos Secretários 

Municipais. 

III. A contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa 

jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o 

terceiro grau, inclusive, dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito ou dos Secretários 

Municipais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   

 

 

QUESTÃO 15 – No que se refere à composição da Mesa da Câmara Municipal de Vereadores, 
assinale a alternativa INCORRETA (Resolução nº 274/2017). 

 

A) A Mesa é o órgão de direção dos trabalhos da Câmara Municipal.  

B) A Mesa, eleita para o mandato de 2 anos da legislatura, compor-se-á do Presidente, do Vice-

Presidente e do Vereador mais votado. 

C) Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, 

quando faltoso, omisso, ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se 

outro Vereador para completar o mandato. 

D) As funções dos membros da Mesa somente cessarão por morte, renúncia apresentada por escrito 

ou perda do mandato. 

E) Vago qualquer cargo da Mesa, este deverá ser preenchido no prazo de 15 dias e a eleição 

respectiva deverá realizar-se na fase do Expediente da primeira sessão ordinária subsequente à 

vaga ocorrida ou em sessão extraordinária, para esse fim convocada. 

 

  

 

 

 



490_BASE_NS_26/12/201813:12:49 

Execução: Fundatec   

NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 16 – De acordo com a Resolução nº 274/2017, as Sessões da Câmara Municipal de 

Ituporanga/SC só poderão ser abertas com a presença 

 

A) do Prefeito Municipal. 

B) do Prefeito Municipal e de 1/3 dos membros da Câmara. 

C) do Prefeito Municipal e de 1/2 dos membros da Câmara. 

D) de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. 

E) de no mínimo 1/2 dos membros da Câmara. 

 

 

QUESTÃO 17 – Projeto de Lei é uma proposição que tem por fim regular matéria legislativa de 

competência da Câmara, sujeita à sanção do Prefeito. Os projetos de lei NÃO poderão ser de 

iniciativa 

 

A) da Comissão.  

B) da Mesa, nos casos específicos previstos em lei ou em Regimento.  

C) da população. 

D) do Prefeito. 

E) dos Vereadores.  

 

 

QUESTÃO 18 – Analise as assertivas abaixo de acordo com o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 020/2008, no que se refere à Licença para Atividade Política: 

 

I. O servidor efetivo terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre 

a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.  

II. A partir do registro da candidatura e até o quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus 

à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. 

III. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça 

cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a 

partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o quinto 

dia seguinte ao do pleito. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 19 – No que se refere às férias do servidor público de Ituporanga/SC, assinale a 
alternativa INCORRETA (Lei Complementar Municipal nº 020/2008). 

 

A) As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, 

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por imperiosa necessidade do serviço 

declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

B) É facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário que, havendo 

disponibilidade financeira, poderá ser concedido, desde que requerido com pelo menos 30 dias de 

antecedência. 

C) O servidor casado ou convivente com servidora do Município, ou vice-versa, não poderá gozar 

férias no mesmo período, ainda que não haja prejuízo para o serviço. 

D) O servidor perderá o direito a férias em caso de gozo de auxílio doença por mais de 180 dias, 

contados no curso do respectivo período aquisitivo. 

E) O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do 

respectivo período de gozo.  
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QUESTÃO 20 – São delegações privativas da Câmara Municipal: 

 

I. Decidir sobre a perda de mandato de Vereador. 

II. A legislação sobre planos plurianuais, orçamentos e diretrizes orçamentárias. 

III. Fixar o número de vereadores para vigorar na próxima legislatura. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  
 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – No Google Chrome, em sua versão mais atualizada, quando o ícone indicado pela 

seta em vermelho na imagem abaixo é exibido, significa que: 

 

 
 

A) O usuário está navegando em modo privado. 

B) O usuário está navegando sem gravação de cookies.  

C) Foi identificado um vírus. 

D) Downloads foram realizados. 

E) Há uma atualização disponível. 

 

 

QUESTÃO 22 – Utilizando o Mozilla Firefox, qual a funcionalidade do botão indicado pela seta em 

vermelho na imagem abaixo? 

 

 
 

A) Ver histórico, favoritos, entre outros. 

B) Fechar o navegador. 

C) Atualizar o navegador. 

D) Atualizar o Windows. 

E) Buscar novas versões do Windows. 
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QUESTÃO 23 – Em relação ao Google Chrome, em sua versão mais atualizada, analise a imagem 

abaixo: 

 

 
 

A opção indicada pela seta em vermelho tem como objetivo limpar somente: 

 

I. Cookies. 

II. Histórico de Downloads. 

III. Atualizações do navegador. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 24 – Sobre o Mozilla Firefox, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Não é um navegador que pode ser definido como padrão no Windows 10. 

II. Não é possível limpar o histórico de navegação. 

III. É possível habilitar uma função chamada “Não me rastreie”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 25 – São funções existentes no Excel 2013: 

 

I. MÁXIMO. 

II. MAIOR. 

III. REDUZIDO. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 26 – Na barra de ferramentas do Windows 10, quando o ícone indicado pela seta em 

vermelho na imagem abaixo está visível, significa que: 

 

 
 

A) Há uma nova notificação do Windows. 

B) O computador pode estar com algum vírus. 

C) Provavelmente existe um dispositivo USB conectado a máquina. 

D) Há alguma atualização pendente. 

E) Há uma nova mensagem da Microsoft. 

 

 

QUESTÃO 27 – No Word 2013, em qual guia se encontram as opções da imagem abaixo? 

 

 
 

A) Postagens. 

B) Arquivo. 

C) Envios. 

D) Mala Direta. 

E) Correspondências. 

 

 

QUESTÃO 28 – No Word 2013, para criar trabalhos mais profissionais, é possível incluir uma folha 

de rosto em seu documento. Essa opção está disponível em qual guia? 

 

A) Formatação. 

B) Padrões. 

C) Inserir. 

D) Apresentação. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 29 – No Word 2013, são opções da própria ferramenta para proteger seu documento: 

 

I. Criptografar com senha. 

II. Restringir edição. 

III. Bloqueio específico por usuário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

 



490_BASE_NS_26/12/201813:12:49 

Execução: Fundatec   

NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 30 – Sobre a barra de tarefas do Windows 10, o que significa quando há um número 

sobre o ícone indicado pela seta em vermelho na imagem abaixo? 

 

 
 

A) Há uma nova notificação. 

B) Foi lançada alguma nova versão do Windows. 

C) A Microsoft lançou uma nova versão do Office. 

D) Há uma falha na conexão Wi-Fi. 

E) O som está desativado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – A decisão judicial que declara a inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso  

 

A) tem eficácia erga omnes e efeito ex tunc. 

B) tem eficácia erga omnes e efeito ex nunc. 

C) faz coisa julgada intra partes. 

D) somente pode ser proferida em sede de tribunal. 

E) está sujeita a reexame necessário.  

 

 

QUESTÃO 32 – A ação popular pode ser ajuizada objetivando discutir: 

 

A) Atos tipicamente legislativos. 

B) Atos tipicamente jurisdicionais. 

C) O mérito dos atos administrativos. 

D) Ato lesivo à moralidade administrativa. 

E) Questões interna corporis do Poder Legislativo. 

 

 

QUESTÃO 33 – A Constituição Federal exige lei complementar para a edição dos seguintes tributos: 

 

A) Imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza e empréstimos compulsórios. 

B) Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas e impostos residuais da União. 

C) Empréstimos compulsórios, imposto sobre importação e imposto sobre exportação. 

D) Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre importação e imposto sobre exportação. 

E) Imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, imposto sobre importação e imposto 

sobre exportação. 

  

 

QUESTÃO 34 – A venda de produtos legalmente apreendidos pela Administração Pública deverá 

seguir a modalidade licitatória de: 

 

A) Leilão. 

B) Pregão. 

C) Concorrência. 

D) Tomada de preços. 

E) Oferta pública. 

 

 

QUESTÃO 35 – No Direito Administrativo, sobre a desapropriação confiscatória, é possível afirmar 

que: 

 

A) É vedada por previsão expressa na Constituição Federal. 

B) Possui caráter excepcional, sendo autorizada apenas nos casos previstos na Constituição Federal. 

C) Possui caráter excepcional e será indenizada em títulos da dívida pública, resgatáveis em vinte 

anos. 

D) Ocorre quando o ente público se apodera de bem particular para a construção de obra pública, 

sem prévio procedimento expropriatório. 

E) A indenização será paga em dinheiro, no prazo de vinte anos. 

 

 

QUESTÃO 36 – O emprego da ação popular 

 

A) pode ser realizado pelo Ministério Público. 

B) não impede o manejo, concomitante, pelos legitimados respectivos, da ação civil pública. 

C) pode ser realizado em todos os casos em que se mostrar cabível a utilização da ação civil pública. 

D) não pode ser realizado para discutir questões relacionadas ao meio ambiente. 

E) não pode ser realizado para discutir atos lesivos à moralidade administrativa. 
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QUESTÃO 37 – É característica do tributo: 

 

A) Ser prestação pecuniária ou in natura, instituída por lei, com caráter compulsório. 

B) Representar prestação pecuniária de natureza sancionadora. 

C) Ser cobrado mediante lançamento. 

D) Ter por fato gerador ato infracional. 

E) Ser prestação compulsória ou voluntária, mas sempre de caráter pecuniário. 

 

 

QUESTÃO 38 – As contribuições de melhoria: 

 

A) Decorrem de obra pública que implique em valorização imobiliária. 

B) Podem ser cobradas antes ou após a construção da obra pública. 

C) Não podem ultrapassar o equivalente à valorização do bem, mas podem ultrapassar o valor da 

obra pública. 

D) Não podem ultrapassar o valor da obra pública, mas podem ultrapassar o equivalente à 

valorização do bem. 

E) Têm como base de cálculo, nos bens imóveis, o seu valor venal. 

 

 

QUESTÃO 39 – O imposto territorial rural: 

 

A) É de competência do Estado. 

B) Tem como contribuinte exclusivamente o proprietário. 

C) Tem como base de cálculo o valor fundiário. 

D) Tem como fato gerador a posse de imóvel urbano ou rural, conforme definido em lei. 

E) Quando se tratar de imóvel arrendado, é devido pelo arrendatário, afastando a responsabilidade 

do arrendante. 

 

 

QUESTÃO 40 – Poderá ser majorada, por decreto do Poder Executivo, a alíquota do imposto sobre: 

 

A) Renda e proventos de qualquer natureza. 

B) Propriedade territorial rural. 

C) Propriedade territorial urbana. 

D) Importação. 

E) Serviços de qualquer natureza. 

 

 

QUESTÃO 41 – A ação possessória imobiliária será proposta no: 

 

A) Foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência relativa. 

B) Foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 

C) Foro da situação da coisa, mas poderá a parte autora optar pelo domicílio do réu. 

D) Domicílio do autor. 

E) Domicílio do réu. 

 

 

QUESTÃO 42 – No processo civil, as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do 

processo: 

 

A) São irrecorríveis. 

B) Podem ser atacadas por recurso de apelação. 

C) Podem ser atacadas por recurso ordinário. 

D) Podem ser atacadas por agravo de instrumento. 

E) Podem ser atacadas por agravo retido. 
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QUESTÃO 43 – No processo civil, se o ministro relator entender que o recurso especial versa sobre 

questão constitucional, deverá: 

 

A) Deixar de admitir o recurso. 

B) Extinguir o processo sem julgamento do mérito. 

C) Aplicar multa de até 1% sobre o valor da causa. 

D) Conceder o prazo de quinze dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão 

geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 

E) Enviar o recurso especial de imediato ao Supremo Tribunal Federal, o qual realizará a análise da 

questão constitucional, que tem caráter prejudicial ao mérito do recurso. 

 

 

QUESTÃO 44 – Determinada associação ajuizou ação civil pública para discutir a atuação do 

Município de Porto Alegre no cálculo do imposto predial e territorial urbano – IPTU devido pelos 

contribuintes dessa cidade. O juiz deverá: 

 

A) Admitir o processamento da ação, eis que tem por objeto direito individual homogêneo relevante. 

B) Admitir o processamento da ação, eis que tem por objeto direito coletivo em sentido estrito. 

C) Admitir o processamento da ação, eis que tem por objeto direito difuso. 

D) Não admitir o processamento da ação, eis que o seu objeto não é compatível com esta espécie. 

E) Não admitir o processamento da ação, eis que as associações não detêm legitimidade para 

ajuizamento de ação civil pública. 

 

 

QUESTÃO 45 – As férias do empregado poderão ser parceladas em até ______ períodos, desde 

que haja concordância do empregado, sendo um período de pelo menos _____ dias e 

_________________________________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) dois –  vinte – o outro não inferior a cinco dias 

B) dois – quatorze – o outro não inferior a sete dias 

C) três –  vinte – os outros não inferiores a três dias 

D) três – quinze – os outros não inferiores a cinco dias 

E) três – quatorze – os outros não inferiores a cinco dias 

 

 

QUESTÃO 46 – O intervalo intrajornada, no trabalho contínuo superior a seis horas, será 

 

A) de no mínimo 2 horas. 

B) de no mínimo 1 hora e no máximo 1 hora e meia. 

C) de no mínimo 1 hora, mas poderá ser reduzido, mediante convenção ou acordo coletivo, para até 

trinta minutos. 

D) computado somente na duração do trabalho, se exceder 1 hora. 

E) computado na duração do trabalho. 

 

 

QUESTÃO 47 – A Reforma Trabalhista trouxe uma série de modificações ao regramento do 

Processo do Trabalho contido na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Dentre essas 

modificações, está a: 

 

A) Recorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. 

B) Extinção do depósito recursal. 

C) Previsão de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

D) Unificação dos prazos recursais para quinze dias úteis. 

E) Extinção da condenação do vencido em honorários advocatícios. 
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QUESTÃO 48 – NÃO é considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição 

de dependente do segurado, 

 

A) o cônjuge. 

B) o companheiro, mesmo sem união estável formalizada. 

C) o filho menor de 21 anos, independentemente de comprovação de dependência econômica. 

D) os pais. 

E) o enteado sem dependência econômica. 

 

 

QUESTÃO 49 – O Regime Geral de Previdência Social NÃO compreende a seguinte prestação ao 

segurado: 

 

A) Aposentadoria por invalidez. 

B) Salário-maternidade. 

C) Aposentadoria especial. 

D) Abono de permanência em serviço. 

E) Auxílio-acidente. 

 

 

QUESTÃO 50 – O auxílio-doença será devido ao segurado do Regime Geral da Previdência Social 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quantos dias consecutivos? 

 

A) 5.  

B) 10.  

C) 15.  

D) 20.  

E) 30.  


