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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 1

01 Sondar a base genética de certas características biológicas inflama a controvérsia, mas alguns
02 cientistas optam por cruzar a linha vermelha de qualquer maneira. Tendo crescido na cidade universitária de
03 Ames, lowa, durante os anos 1970, Stephen Hsu vivia cercado pelos precoces filhos dos professores da
04 Universidade. Por volta de 2010, achou que a tecnologia de sequenciamento do DNA tinha finalmente
05 avançado o suficiente para ajudar a explicar________fazia aquelas crianças tão inteligentes. Com a ajuda
06 da gigante chinesa em sequenciamento, a BGI, de Shenzhen, ele planejou um dos maiores estudos desse
07 tipo, com o objetivo de sequenciar o DNA de 2.000 pessoas.
08 Hsu não tinha pensado em como a reação do público poderia ser negativa até que um dos
09 participantes do estudo, o psicólogo Geoffrey Miller, da Universidade de Nova York, fez algumas
10 observações inflamadas à imprensa. Miller previu________, uma vez que o projeto identificasse genes da
11 inteligência, governos como o chinês poderiam começar a testar embriões para encontrar os mais
12 desejáveis. Hsu e seus colegas logo descobriram que o seu projeto, que mal havia começado, seria alvo de
13 críticas ferozes.
14 Há dúvidas científicas sobre o valor do trabalho de Hsu. Tal como acontece com outros campos
15 controversos da genética comportamental, a influência da hereditariedade na inteligência provavelmente
16 atua através de uma miríade de genes que exercem cada um apenas um pequeno efeito. Mas isso era
17 apenas uma parte da razão para a indignação. Durante décadas, os cientistas têm cuidadosamente trilhado,
18 ou evitado trilhar, determinadas áreas do estudo genético por motivos sociais ou políticos. Na raiz desse
19 cuidado, está a ideia generalizada, mas ultrapassada,________genética é destino. Muitos ainda acreditam
20 que é possível predizer, a partir dos genes, como serão as características e os comportamentos complexos
21 de um indivíduo, seja qual for o meio em que vive. O público e muitos cientistas continuam a interpretar mal
22 as descobertas modernas sobre a base genética do organismo e de seu comportamento -  porque temem
23 que esse trabalho leve a uma nova era da eugenia e de discriminação contra grupos já marginalizados.
24 Mas tentar prevenir essas consequências traçando uma linha vermelha em torno de certas áreas de
25 estudo subverte a ciência, diz Christopher Chabris, do Union College, Nova York. O financiamento para
26 estudo nessas áreas pode secar, dissuadindo os pesquisadores de investigar problemas cientificamente
27 promissores. “Toda vez que há um tabu, ou uma norma contra um estudo que não tenha como base senão
28 boas razões científicas, isso distorce as prioridades dos pesquisadores e pode prejudicar a compreensão de
29 certas questões importantes", cliz ele.

Traduzido e adaptado de: Erika Hayden, “Ética: genética tabu”, 
revista Nature online, 02/10/2013. (424 palavras)

QUESTÃO 01 -  Assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente as lacunas das linhas 05, 
10e 19.

A) o que -  que -  de que
B) sobre que -  de que -  de que
C) o que -  que -  que
D) o que -  de que -  que
E) sobre que -  que -  de que

QUESTÃO 02 -  Assinale a alternativa em que a
expressão indicada está INCORRETAMENTE
associada àquilo a que se refere.

A) aquelas crianças (I.05) -  os precoces filhos dos 
professores.

B) (d)esse tipo (I.06-07) -  estudo de
sequenciamento genético.

C) isso (1.16) -  o modo de ação da hereditariedade 
sobre a inteligência (por meio de uma miríade de 
genes, cada um com um pequeno efeito).

D) (d)esse cuidado (1.18-19) -  a precaução dos 
cientistas em trilhar, ou evitar, certas áreas de 
estudo por motivos sociais ou políticos.

E) essas consequências (I.24) -  as más
interpretações das descobertas modernas sobre 
a base genética do organismo e de seu 
comportamento.

QUESTÃO 03 -  Qual das afirmativas abaixo NÃO
está de acordo com o texto?

A) Stephen Hsu decidiu estudar a genética da 
inteligência quando concluiu que a tecnologia de 
sequenciamento genético tinha avançado o 
suficiente para isso.

B) Houve oposição ao estudo de Hsu porque suas 
descobertas poderiam servir de instrumento a 
governos que quisessem selecionar 
geneticamente sua população.

C) A sociedade e muitos cientistas interpretam mal 
as descobertas da genética do comportamento e 
da inteligência: ainda acreditam que genética é 
destino.

D) Há consenso de que os genes da inteligência 
são poucos e cada um possui um efeito decisivo 
no desenvolvimento cognitivo do indivíduo; por 
isso, a inteligência de uma pessoa é totalmente 
determinada por sua genética.

E) A sociedade e muitos cientistas temem que as 
descobertas da genética do comportamento e da 
inteligência sejam usadas em políticas 
discriminatórias.
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QUESTÃO 04 -  Assinale a alternativa em que o 
sentido proposto para a palavra indicada está de 
acordo com o texto.

A) precoces (1.03) -  prematuros.
B) desejáveis (1.12) -  desejados por suas famílias.
C) miríade (1.16) -  pequena quantidade.
D) marginalizados (I.23) -  geneticamente pouco 

favorecidos.
E) subverte (I.25) -  desvirtua.

QUESTÃO 05 -  Considere as seguintes afirmações:

I. Há quem defenda que as possíveis 
consequências políticas das descobertas da 
genética contemporânea não devem impedir a 
realização desses estudos, pois o 
conhecimento científico pode ser valioso, 
apesar de seus riscos.

II. Os resultados do experimento desenvolvido 
por Stephen Hsu confirmaram resultados já 
reconhecidos pela comunidade científica.

III. Cientificamente falando, o que se sabe sobre a 
genética do comportamento e da inteligência 
permitem concluir que se pode ter certeza de 
que a seleção de embriões realmente levaria a 
indivíduos mais inteligentes.

Quais são autorizadas pela interpretação do texto?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, l ie  III.

QUESTÃO 06 -  Considere as seguintes propostas 
de inserção de conetivos no texto (com as devidas 
alterações entre maiusculas e minúsculas):

I. Inserção de Assim seguido de vírgula 
imediatamente antes de Com a ajuda (I.05).

II. Inserção de Por isso seguido de vírgula 
imediatamente antes de Muitos ainda 
acreditam (1.19).

III. Inserção de pois imediatamente antes de O 
financiamento (I.25), e substituição do ponto 
final depois de Nova York (I.25) por vírgula.

Quais são corretas?

QUESTÃO 07 -  Assinale a alternativa que apresenta 
as substituições mais adequadas, de acordo com o 
texto, para os tempos verbais encontrados, 
respectivamente, em: havia começado (1.12); têm ... 
trilhado, ou evitado trilhar (1.17-18) e 
subverte (I.25).

A) começava -  vêm ... trilhando, ou evitando trilhar
-  está subvertendo

B) começara -  vêm ... trilhando, ou evitando trilhar
-  pode subverter

C) começava -  estavam ... trilhando, ou evitando 
trilhar -  pode subverter

D) começara -  estavam ... trilhando, ou evitando 
trilhar -  pode subverter

E) começara -  estavam ... trilhando, ou evitando 
trilhar -  está subvertendo

QUESTÃO 08 -  Considere os seguintes conjuntos 
de palavras retiradas do texto:

I. controvérsia (1.01), possível (I.20), indivíduo
(1.21).

II. genética (1.01), psicólogo (I.09), décadas 
(1.17).

III. até (I.08), chinês (1.11), Há (1.14).

Em quais conjuntos todas as palavras são 
acentuadas em virtude da mesma regra ortográfica?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, lie  III.
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TEXTO 2

01 Aconteceu-me ontem uma coisa realmente extraordinária. Não tendo conseguido acomodar-me em
02 casa à noite, desci para a Avenida, segundo hábito antigo. Ela já estava repleta de carnavalescos, que
03 aproveitavam, como podiam, sua terceira noite.
04 Pus-me a examinar colombinas fáceis, do lado da Praça Sete, quando me vi inesperadamente
05 envolvido no fluxo de um cordão. Procurei desvencilhar-me, como pude, mas a onda humana vinha imensa,
06 crescendo em torno de mim. Entreguei-me, então,________humanidade que me pareceu mais cansada
07 que alegre. Os sambas eram tristes e homens pingavam suor. Um máscara-de-macaco deu-me o braço e
08 convidou-me a cantar. Respondi-lhe que, em rapaz, consumi a garganta em serenatas e que esta, já agora,
09 não ajudava. Imagino a figura que fiz, de colarinho alto e pince-nez, no meio daquela roda alegre... Os
10 foliões se engraçaram comigo. E tanto fizeram que, sem perceber o disparate, me pus___entoar velha
11 canção de Vila Caraíbas.
12 Bebendo aqui, bebendo ali, acabei presa de grande excitação, correndo atrás de choros, de blocos
13 e cordões. Não sei como, envolvido num grupo, entrei no salão de um clube, acompanhando a massa na
14 sua liturgia pagã. A certo momento, alguém enlaçou meu braço, cantando: “Segura, meu bem, segura na
15 mão, não deixes partir o cordão...” O braço tinha uma branca e fina mão. Jamais esquecerei: uma branca e
16 fina mão. Olhei para o lado: a dona da mão era uma branca e doce donzela. Foi uma visão extraordinária.
17 Pareceu-me que descera até mim a casta Arabela, a donzela que vivia na torre escura de um castelo, que
18 entoava doridas melodias e que morreu de amor...
19 Efeito da excitação em que me achava, senti-me fora do tempo e do espaço, e meus olhos só
20 percebiam a doce visão. Era ela, Arabela. Como estava bela! A música lasciva se tornou distante, e as
21 vozes chegavam a mim, lentas e desconexas. Em meio dos corpos exaustos, a incorpórea e casta Arabela.
22 Meu corpo se desfazia em harmonias inseguras. Não me lembro quanto tempo durou o encantamento e só
23 vagamente me recordo de que, em um momento impossível de localizar, no tempo e no espaço, a mão me
24 fugiu.
25 O mito da donzela Arabela tem enchido minha vida. Esse absurdo romantismo de Vila Caraíbas tem
26 uma força que supera___zombarias do Belmiro sofisticado e faz crescer, desmesuradamente, em mim, um
27 Belmiro patético e obscuro. E sobrevivem os mitos, que são o pão dos homens.

Cyro dos Anjos, "O mito da donzela Arabela”, extraído de O amanuense Belmiro, 
Editora José Olympio -  Rio de Janeiro, 1971, pág. 19. (409 palavras)

QUESTÃO 09 -  Assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente as lacunas das linhas 06, 
10 e 26.

A) aquela -  a -  às
B) àquela -  a -  as
C) àquela -  à -  às
D) àquela -  à -  as
E) aquela -  à -  as

QUESTÃO 10 -  Em vários trechos do texto, Cyro dos 
Anjos recorre a expressões que revelam uma 
percepção desencantada, contrariada, pessimista, 
dos eventos do episódio. Assinale a alternativa em 
que NÃO há sinal desses elementos.

A) “me vi inesperadamente envolvido no fluxo de um 
cordão. Procurei desvencilhar-me” (1.04-05).

B) “humanidade que me pareceu mais cansada que 
alegre. Os sambas eram tristes e homens 
pingavam suor” (1.06-07).

C) “O braço tinha uma branca e fina mão. Jamais 
esquecerei: uma branca e fina mão” (1.15-16).

D) “Em meio dos corpos exaustos, a incorpórea e 
casta Arabela. Meu corpo se desfazia em 
harmonias inseguras” (1.21-22).

E) “O mito da donzela Arabela tem enchido minha 
vida” (I.25).

QUESTÃO 11 -  Qual das afirmativas abaixo NÃO
está de acordo com o texto?

A) Belmiro, o narrador, desceu para a Avenida não 
porque deseja aproveitar a terceira noite de 
carnaval, mas porque não conseguiu acomodar- 
se em casa.

B) Belmiro não pretendia juntar-se ao fluxo dos 
foliões, mas, envolvido pela multidão, deixou-se 
levar por “aquela humanidade mais cansada que 
alegre”.

C) Guiado por um grupo de foliões, Belmiro acabou 
em um salão de um clube e, em meio à festa, foi 
enlaçado por uma branca e doce donzela, que 
cantava: “Segura, meu bem, segura na mão...”.

D) A visão extraordinária da donzela -  sua branca e 
fina mão, sua doçura -, estimulou em Belmiro a 
fantasia de que a moça era Arabela, personagem 
de uma triste história de amor.

E) Sob o encantamento de sua Arabela, Belmiro 
dedicou-se intensa e alegremente à festa, ficando 
surpreso quando, subitamente, a donzela o 
abandonou.
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I. A participação de Belmiro, o narrador, na maior 
parte dos eventos do episódio, é deliberada e 
intencional, e não passiva e acidental.

II. No momento central do episódio, quando dança 
com sua Arabela, Belmiro apresenta sinais 
simultâneos de evasão e de consciência da 
realidade.

III. “O mito de Arabela” de Belmiro é a crença na 
felicidade e no amor, que a razão e “as 
zombarias do Belmiro sofisticado” combatem, 
mas não conseguem vencer.

Quais são autorizadas pela interpretação do texto?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, lie  III.

QUESTÃO 12 -  Considere as seguintes assertivas:

QUESTÃO 13 -  Considere as seguintes propostas de 
alteração de ordem de segmentos do texto (com os 
devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas e de 
pontuação onde necessário):

I. Deslocamento de segundo hábito antigo 
(I.02), entre vírgulas, para imediamente depois 
de Não tendo conseguido (1.01).

II. Deslocamento de Bebendo aqui, bebendo 
ali, (1.12), precedido de vírgula, para 
imediatamente depois de acabei presa de 
grande excitação (1.12).

III. Deslocamento de desmesuradamente (I.26), 
entre vírgulas, para imediatamente depois de 
em mim (I.26).

Quais conservam o sentido do trecho original no 
texto?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

QUESTÃO 14 -  Assinale a alternativa em que se
propõe uma alteração dos sinais de pontuação do
texto que é correta e adequada ao sentido do texto.

A) Substituição do ponto-final da linha 01 por ponto- 
e-vírgula.

B) Substituição do ponto-final da linha 08 por dois- 
pontos.

C) Eliminação do ponto-final da linha 10.
D) Eliminação da vírgula entre como e envolvido, 

na linha 13.
E) Eliminação dos dois-pontos na linha 15.

QUESTÃO 15 -  Assinale a alternativa em que o 
pronome átono me é objeto direto do verbo que o 
rege.

A) Aconteceu-me (1.01).
B) convidou-me (I.08).
C) Pareceu-me (1.17).
D) me lembro (I.22).
E) me fugiu (I.23-24).

QUESTÃO 16 -  Considere as seguintes assertivas
sobre a reescrita de trechos do texto:

I. A substituição de me pareceu (I.06) por se 
mostrava não exigiria outras alterações no 
período.

II. A substituição de me achava (1.19) por me via 
invadido exigiria a alteração de em que (1.19) 
para de que.

III. A substituição de são (I.27) por se faz não 
exigiria outras alterações no período.

Quais são corretas gramaticalmente?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 17 -  Em relação aos procedimentos de
licitação, com base no artigo 43 da Lei n° 8.666/1993,
é correto afirmar que:

A) Após a fase de habilitação, cabe desistência de 
proposta, pelo licitante, por qualquer motivo, 
desde que justificado.

B) A abertura dos envelopes de habilitação e de 
proposta será realizada sempre em ato público 
previamente designado.

C) É vedada a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo pela Comissão de Licitação.

D) Na sessão de abertura dos envelopes, os 
documentos e as propostas serão rubricados 
exclusivamente pela Comissão de Licitação.

E) A abertura dos envelopes de habilitação será 
realizada após o julgamento das propostas, salvo 
se houver interposição de recurso.
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QUESTÃO 18 -  Sobre serviços públicos, de acordo
com as disposições preliminares da Lei
n° 8.987/1995, é correto afirmar que:

A) A concessão de serviço público, precedida ou não 
da execução de obra pública, será formalizada 
mediante convênio.

B) As concessões e permissões sujeitar-se-ão à 
fiscalização pelo poder concedemte responsável 
pela delegação.

C) A concessão é a delegação da prestação de 
serviço público, mediante licitação, à pessoa 
física ou jurídica.

D) A autorização é a delegação da prestação de 
serviço público, a título precário, mediante 
licitação, à pessoa jurídica.

E) O poder concedente publicará, posteriormente à 
licitação, ato justificando a conveniência da 
outorga de concessão.

QUESTÃO 19 -  Sobre os consórcios públicos,
considerando a Lei n° 11.107/2005, é INCORRETO
afirmar que:

A) O consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público integra a administração indireta 
dos entes da Federação consorciados.

B) O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

C) O consórcio público constituirá associação 
pública ou pessoa jurídica de direito privado.

D) Os entes consorciados somente entregarão 
recursos ao consórcio público mediante contrato 
de programa.

E) O consórcio público será constituído por contrato 
cuja celebração dependerá da prévia subscrição 
de protocolo de intenções.

QUESTÃO 20 -  Conforme o artigo 2o da Lei
n° 6.938/1981, é princípio da Política Nacional do
Meio Ambiente:

A) A educação ambiental a todos os níveis de 
ensino, inclusive a educação da comunidade.

B) A aplicação de penalidade compensatória ao não 
cumprimento das medidas de correção da 
degradação ambiental.

C) O licenciamento e a revisão de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras, com a avaliação de 
impactos ambientais.

D) O uso de instrumentos econômicos, como 
concessão florestal, servidão ambiental e seguro 
ambiental.

E) O Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais.

QUESTÃO 21 -  De acordo com a Lei Complementar 
n° 10.098/1994, que dispõe sobre o estatuto e o 
regime jurídico único dos servidores públicos civis do 
Estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que:

A) Aproveitamento é a forma de investidura do 
servidor estável em cargo de atribuições e 
responsabilidades mais compatíveis com sua 
vocação ou com as limitações que tenha sofrido 
em sua capacidade física ou mental.

B) Reversão é o retorno do servidor demitido ao 
cargo anteriormente ocupado, ou ao resultante de 
sua transformação, em consequência de decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
prejuízos decorrentes do afastamento.

C) Readaptação é o retorno à atividade do servidor 
aposentado por invalidez, quando verificada, por 
junta médica oficial, a insubsistência dos motivos 
determinantes da aposentadoria.

D) Reintegração é o retorno à atividade do servidor 
em disponibilidade e far-se-á, obrigatoriamente, 
em cargo de atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anteriormente ocupado.

E) Redistribuição é o deslocamento do servidor com 
o respectivo cargo, de um quadro de pessoal ou 
entidade para outro do mesmo Poder, cujos 
planos de cargos e vencimentos sejam idênticos.

QUESTÃO 22 -  Conforme o artigo 11 da Lei 
n° 8.429/1992, constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
Administração Pública:

A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado.

B) Receber vantagem econômica, de qualquer 
natureza, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado.

C) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie.

D) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência 
em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo.

E) Perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza.
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I. Leis Municipais somente podem ser objeto de 
ação direta de inconstitucionalidade quando 
confrontarem a Constituição Estadual, não 
havendo previsão de ADIn em confronto com a 
Constituição Federal.

II. Leis Municipais podem ser objeto de ação 
direta de inconstitucionalidade quando 
confrontarem a Constituição Federal, desde 
que esta seja proposta perante o Tribunal de 
Justiça do Estado.

III. O Procurador-Geral do Estado é parte legítima 
para propor ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo estadual.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) 1,11 e III.

QUESTÃO 23 -  Em relação ao controle de
constitucionalidade, avalie as seguintes assertivas:

QUESTÃO 24 -  São princípios básicos da 
Administração Pública, a impessoalidade, a igualdade 
e a isonomia no tratamento entre os administrados. 
Entretanto, na organização da ordem econômica, 
permite-se à Administração Pública, na elaboração de 
políticas públicas, praticar condutas de caráter 
discriminatório. Dentre as possibilidades abaixo e 
segundo o ordenamento constitucional, qual conduta 
NÃO é possível à Administração Pública?

A) Conferir tratamento diferenciado a empresas em 
razão do impacto ambiental de seus produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação.

B) Favorecer empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País.

C) Punir empresas que pratiquem atos que resultem 
em abuso de poder econômico com vistas à 
eliminação da concorrência.

D) Conceder às empresas públicas e às sociedades 
de economia mista que exercem atividade 
econômica privilégios fiscais não extensivos às do 
setor privado.

E) Favorecer a organização da atividade garimpeira 
em cooperativas.

QUESTÃO 25 -  Em relação às garantias
constitucionais previstas no art. 5o, é INCORRETO
afirmar que:

A) O estabelecimento de regras distintas para 
homens e mulheres, quando necessárias para 
atenuar desníveis, é compatível com o princípio 
constitucional da isonomia e poderá ocorrer tanto 
na CF quanto na legislação infraconstitucional.

B) O ingresso não consentido em moradia, a fim de 
cumprir determinação judicial, somente pode 
ocorrer durante o dia.

C) Lazer e assistência aos desamparados são 
direitos sociais igualmente reconhecidos na 
Constituição Federal.

D) Exercício do direito à liberdade de reunião em 
locais abertos ao público, previsto na Constituição 
Federal dispensa a comunicação prévia a 
autoridade competente, mas não pode frustrar 
outro anteriormente convocado para o mesmo 
local.

E) A livre manifestação do pensamento constitui 
direito fundamental, sendo vedado o anonimato.

QUESTÃO 26 -  “As normas estabelecidas na 
Constituição Federal devem servir de paradigma para 
normas das constituições estaduais e leis orgânicas 
municipais, mesmo que estes detenham capacidade 
de se auto-organizar. Assim, mesmo nas matérias de 
sua competência, os demais entes federativos não 
podem dispor de forma contrária à Constituição 
Federal.” Sobre tal assertiva, pode-se dizer que:

A) Descreve o princípio da simetria.
B) Descreve o princípio da separação dos poderes.
C) Descreve o princípio da independência

constitucional.
D) Descreve o princípio da repartição de

competências.
E) Não corresponde ao modelo de organização 

constitucional praticado no Brasil.
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QUESTÃO 27 -  Numa determinada sociedade 
personificada, foi constatado que os sócios vinham 
utilizando o patrimônio da sociedade para o 
pagamento e custeio de despesas pessoais, muitas 
vezes em valores consideráveis, o que acabou por 
tornar a entidade sem condições de arcar com as 
suas próprias dívidas. Neste caso,

A) poderá ser aplicada a teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica, fundada na ocorrência 
de confusão patrimonial.

B) poderá ser aplicada a teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica, desde que com o 
intuito de obter pagamento de dívidas de natureza 
consumerista ou trabalhista.

C) poderá ser aplicada a teoria da desconsideração 
inversa da personalidade jurídica.

D) não poderá ser aplicada a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, pois a 
situação apresentada não representa hipótese 
legal autorizadora da sua incidência.

E) não poderá ser aplicada a teoria da
desconsideração jurídica, pois esta somente pode 
ser utilizada nos casos de abuso da
personalidade jurídica, o que não ocorre na 
hipótese.

QUESTÃO 28 -  Uma ambulância de um hospital 
público estadual, no deslocamento para o 
atendimento de uma emergência, trafegando em 
velocidade compatível para o local, depara-se com 
uma manobra brusca e repentina do automóvel que 
está na sua frente e, para evitar a colisão, desvia e 
acaba perdendo o controle da ambulância, que 
atingiu o portão de uma residência, causando danos. 
Nesta hipótese, houve a prática

A) de ato em estado de necessidade, o que afasta a 
ilicitude, mas conserva o dever de indenizar.

B) de ato em estado de necessidade, o que afasta a 
ilicitude e, por consequência, também afasta o 
dever de indenizar.

C) de ato ilícito, que gera o dever de indenizar, pois 
é caso de responsabilidade subjetiva.

D) do estrito cumprimento do dever legal, afastando 
o dever de indenizar.

E) de legítima defesa, que afasta a ilicitude do ato e 
também o dever de indenizar.

QUESTÃO 29 -  Determinado movimento popular 
resolve invadir e ocupar parte do terreno de uma 
escola estadual sem, no entanto, impedir a 
continuidade regular das atividades escolares dessa 
instituição. Na hipótese, verifica-se a ocorrência de:

A) Turbação, possibilitando o ajuizamento de ação 
de reintegração de posse.

B) Turbação, possibilitando o ajuizamento de ação 
de manutenção de posse.

C) Esbulho, possibilitando o ajuizamento de ação de 
manutenção de posse.

D) Esbulho, possibilitando o ajuizamento de ação de 
reintegração de posse.

E) Ameaça de esbulho, possibilitando o ajuizamento 
de ação de imissão de posse.

QUESTÃO 30 -  Antônia adquiriu um produto 
alimentício em um supermercado, utilizando-o para a 
alimentação de seu filho, Márcio, com quinze anos de 
idade. O referido produto causou danos à saúde de 
Mareio, que inclusive teve que ser internado em um 
hospital. Neste caso,

A) Márcio não poderá se valer das regras previstas 
no Código de Defesa do Consumidor, pois não 
realizou a aquisição do produto.

B) Antônia terá o prazo decadencial de três anos 
para reclamar em juízo a indenização 
correspondente aos danos sofridos pelo seu filho.

C) Márcio terá o prazo prescricional de três anos 
para reclamar em juízo o dano sofrido, contados 
da data em que a sua mãe adquiriu o produto.

D) Márcio terá o prazo prescricional de cinco anos 
para reclamar indenização, a contar da ciência do 
dano e da sua autoria, o qual somente começará 
a fluir a partir da data em que Márcio completar 
dezesseis anos.

E) Márcio terá o prazo prescricional de cinco anos 
para reclamar indenização, a contar da ciência do 
dano e da sua autoria, o qual somente começará 
a fluir a partir da data em que Márcio completar 
dezoito anos.
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QUESTÃO 31 -  Considere as assertivas abaixo
transcritas:

I. De acordo com o Código de Processo Civil, o 
processo civil começa por iniciativa das partes, 
mas se desenvolve por impulso oficial.

II. Considera-se inepta a petição inicial quando o 
juiz verificar a prescrição.

III. Quando a matéria controvertida for unicamente 
de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total im procedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o 
teor da anteriormente prolatada.

Quais estão corretas:

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, lie III.

QUESTÃO 32 -  Considere as assertivas abaixo
transcritas, relativas ao recurso extraordinário:

I. O Supremo Tribunal Federal, em decisão 
irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário quando a questão constitucional 
nele versada não oferecer repercussão geral.

II. Quando da interposição de recurso 
extraordinário, o recorrente deverá demonstrar, 
em preliminar, a existência da repercussão 
geral.

III. Segundo o Código de Processo Civil, caberá ao 
Tribunal de origem selecionar um ou mais 
recursos representativos da controvérsia e 
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, 
sobrestando os demais até o pronunciamento 
definitivo da Corte.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, l ie  III.

QUESTÃO 33 -  Considere as assertivas abaixo
transcritas, relativas à temática do direito probatório:

I. O Código de Processo Civil considera 
inadmissível a produção de provas atípicas.

II. Não fazem a mesma prova que os originais, em 
qualquer hipótese, os extratos digitais de 
bancos de dados públicos.

III. Conforme estabelece o Código de Processo 
Civil, o juiz está adstrito ao laudo pericial, 
sendo-lhe vedado formar a sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, lie  III.

QUESTÃO 34 -  Considere as assertivas abaixo
transcritas, que tratam do regime jurídico aplicável em
sede de intervenção de terceiros:

I. Se um dos opostos reconhecer a procedência 
do pedido formulado na ação de oposição, 
contra o outro prosseguirá a demanda proposta 
pelo opoente.

II. Em sede de nomeação à autoria, se o nomeado 
reconhecer a qualidade que lhe é atribuída pelo 
nomeante, formar-se-á litisconsórcio entre 
ambos.

III. Segundo o Código de Processo Civil, é 
admissível o chamamento ao processo dos 
outros fiadores, quando para a ação for citado 
apenas um deles.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, l ie  III.
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A) 0 IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores) deverá ter alíquota única, 
sendo vedada qualquer variação em função do 
tipo e da utilização do veículo.

B) O ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos) 
tem suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado 
Federal.

C) O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores), segundo entendimento do 
STF (Supremo Tribunal Federal), incide sobre a 
propriedade de navios e aeronaves.

D) O ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos) 
relativamente a bens imóveis sempre compete ao 
Estado-membro onde se processar o inventário.

E) São isentos de IPVA, segundo a Lei Estadual n° 
8.115/85, que instituiu o referido imposto no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores), 
os portadores de deficiência física, visual, mental 
severa ou profunda, ou autistas, proprietários de 
veículo automotor de uso terrestre, obedecidas as 
condições previstas no Regulamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores e 
nas instruções baixadas pela Receita Estadual.

QUESTÃO 35 -  Assinale a alternativa correta.

A) Segundo entendimento do STF (Supremo 
Tribunal Federal), o princípio constitucional da 
vedação ao confisco é endereçado 
exclusivamente ao Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo.

B) A imunidade recíproca impede a cobrança, pela 
União, de contribuição de melhoria das fundações 
municipais.

C) O principio da anterioridade nonagesimal ou 
especial não tem aplicação à fixação da base de 
cálculo do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores), mas tem aplicação ao 
ICMS (Imposto sobre operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 
Serviços de transportes interestadual e 
intermunicipal e de comunicação).

D) O princípio da legalidade tributária impõe que 
todos os tributos tenham a alíquota alterada por 
lei.

E) O princípio da anterioridade comum, que detém 
“status” de direito fundamental do contribuinte, 
aplica-se a todos os impostos de competência da 
União Federal.

QUESTÃO 37 -  Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 36 -  Assinale a alternativa INCORRETA,
considerando o Código Tributário Nacional.

A) Tanto a anistia quanto a isenção dependem de lei 
autorizadora.

B) Compensação e Dação em Pagamento são 
formas de extinção do crédito tributário que 
podem ser instituídas por Decreto.

C) A capacidade passiva tributária independe da 
capacidade civil das pessoas naturais.

D) A obrigação acessória tem por objeto prestações 
positivas ou negativas estabelecidas no interesse 
da fiscalização ou arrecadação dos tributos.

E) A autoridade administrativa pode desconsiderar o 
domicílio eleito pelo sujeito passivo, sempre que a 
escolha feita por esse dificulte ou impeça a 
arrecadação do tributo.
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QUESTÃO 38 -  A empresa XLS Ltda. lançou em sua 
conta corrente fiscal créditos fiscais do ICMS 
(Imposto sobre operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre prestações de Serviços de 
transportes interestadual e intermunicipal e de 
comunicação) a partir de notas fiscais falsas, que não 
correspondiam a efetivas operações relativas à 
circulação de mercadorias, no período de 02.02.2002 
a 02.06.2002. Por essa razão, teve contra si lavrado o 
auto de lançamento, no qual foi descrita a conduta 
acima relatada, que foi qualificada como fraude. Tal 
auto de lançamento foi notificado à empresa em 
10.09.2007. No dia 10.10.2008, a empresa ajuizou 
ação anulatória, tendo obtido tutela antecipada para 
suspender a exigibilidade do crédito tributário, que foi 
deferida. Tal medida foi cassada em 10.10.2011. Em 
razão disso, a Fazenda Pública ajuizou, em 
10.07.2013, ação de execução fiscal para haver o 
crédito tributário respectivo. Após garantido o juízo, 
houve a interposição de embargos à execução pela 
empresa com alegações de decadência e prescrição. 
Considerando o CTN (Código Tributário Nacional), 
assinale a alternativa correta.

A) Os embargos são procedentes porque ocorreu a 
decadência.

B) Os embargos são improcedentes porque, em se 
tratando de crédito da Fazenda Pública, a 
execução pode ser proposta a qualquer tempo.

C) Os embargos são improcedentes porque não 
decorreram os prazos de decadência e de 
prescrição.

D) Os embargos são procedentes porque decorreu o 
prazo de prescrição.

E) Os embargos são procedentes porque ocorreu 
tanto a decadência quanto a prescrição.

QUESTÃO 39 -  Assinale a alternativa correta.

A) Embora ambos tenham natureza tributária, a taxa 
e o preço público podem ser diferenciados em 
razão do serviço que remuneram.

B) Dentre as espécies tributárias previstas na 
Constituição Federal, os impostos e as 
contribuições sociais têm em comum a 
característica de estarem vinculados a uma 
atividade estatal específica, de modo que a 
obrigação tributária de ambos nasce apenas após 
a realização de tal atividade.

C) De acordo com o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, as taxas podem ser cobradas 
exclusivamente em razão de serviços públicos 
específicos e divisíveis, pelo que é constitucional 
a cobrança da taxa de iluminação pública.

D) De acordo com a Constituição Federal, a 
contribuição de melhoria pode ser instituída por 
todos os entes da federação.

E) O empréstimo compulsório pode ser instituído 
pelos Estados-membros, desde que haja previsão 
na respectiva Constituição Estadual.

A) De acordo com o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, o mandado de segurança é 
via adequada para a declaração do direito à 
compensação tributária, razão pela qual é cabível 
o deferimento de medida liminar para obtenção 
da aludida compensação.

B) De acordo com o CTN (Código Tributário 
Nacional), nas ações de repetição de indébito 
tributário relativas a tributos que, por sua 
natureza, comportem a transferência do encargo 
financeiro, o autor deve provar que assumiu o 
aludido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autorizado 
a receber a restituição do tributo.

C) Descabe, em qualquer situação, a ação de 
consignação em pagamento no que concerne ao 
crédito tributário devido.

D) Nas ações declaratórias relativas a obrigações 
tributárias principais, o sujeito passivo deverá, 
necessariamente, efetuar o depósito judicial do 
crédito tributário discutido.

E) Nos termos da Lei n° 6.830/80, o executado será 
citado para pagar o crédito tributário inscrito em 
dívida ativa no prazo de 15 (quinze) dias, ou 
garantir a execução.

QUESTÃO 40 -  Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 41 -  Levando em conta a Consolidação 
das Leis do Trabalho e a jurisprudência sumulada do 
Tribunal Superior do Trabalho, quanto à relação de 
emprego, marque a alternativa INCORRETA.

A) Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço.

B) A contratação de servidor público, após a 
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e 
§ 2o, autorizando, em função da nulidade de 
pleno direito, a rescisão automática do contrato, 
sem qualquer contraprestação.

C) Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário.

D) Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego e à condição de trabalhador, nem entre 
o trabalho intelectual, técnico e manual.

E) Equiparam-se ao empregador, para os efeitos
exclusivos da relação de emprego, os
profissionais liberais, as instituições de
beneficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
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QUESTÃO 42 -  De acordo com a legislação 
trabalhista e a jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho, quanto à aplicação de normas processuais 
trabalhistas à União Federal, aos Estados,
Municípios, Distrito Federal e Autarquias ou 
Fundações de direito público que não explorem 
atividade econômica, marque a alternativa
INCORRETA.

A) É em dobro o prazo para a interposição de 
embargos declaratórios por Pessoa jurídica de 
direito público.

B) Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, mesmo na vigência da CF/1988, 
decisão contrária à Fazenda Pública, salvo: a) 
quando a condenação não ultrapassar o valor 
correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos; 
b) quando a decisão estiver em consonância com 
decisão plenária do Supremo Tribunal Federal ou 
com súmula ou orientação jurisprudencial do 
Tribunal Superior do Trabalho.

C) Nos processos perante a Justiça do Trabalho 
constitui privilégio processual da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, dentre outros entes, 
o prazo em dobro para recurso.

D) Em mandado de segurança, somente cabe 
remessa "ex officio” se, na relação processual, 
figurar pessoa jurídica de direito público como 
parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal 
situação não ocorre na hipótese de figurar no feito 
como impetrante e terceiro interessado pessoa de 
direito privado, ressalvada a hipótese de matéria 
administrativa.

E) São isentos do pagamento de custas, além dos 
beneficiários de justiça gratuita, a União, os 
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
respectivas autarquias, fundações públicas, 
sociedades de economia mista e empresas 
públicas federais, estaduais ou municipais e o 
Ministério Público do Trabalho.

QUESTÃO 43 -  Luís Antônio prestou concurso 
público e ingressou no serviço público, pela primeira 
vez, no cargo de Analista em Previdência e Saúde do 
IPERGS, área administrativa, no ano de 2010. Ele 
examina as regras de aposentadoria incidentes aos 
ocupantes de cargos efetivos.

Marque a alternativa que, à luz das normas 
constitucionais, não corresponde a uma hipótese 
válida de aposentadoria para Luís Antônio.

A) Aos 65 anos de idade, com no mínimo dez anos 
de efetivo exercício no serviço público e cinco no 
cargo, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.

B) Aos 70 anos de idade, compulsoriamente, com 
proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.

C) Aos 60 anos de idade e trinta e cinco de 
contribuição, com no mínimo dez anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco no cargo.

D) Por invalidez permanente, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto 
se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei.

E) Aos 60 anos de idade e trinta de contribuição, 
com no mínimo dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco no cargo, com proventos 
proporcionais.

QUESTÃO 44 -  Em relação à competência dos entes
federativos, tal como fixada na Constituição Federal,
assinale a afirmativa válida:

A) É competência comum cumulativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
legislar acerca da previdência social.

B) Compete privativamente à União legislar sobre 
seguridade social.

C) Aos Estados e ao Distrito Federal compete 
estabelecer normas gerais sobre saúde, 
assistência e previdência social.

D) Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre 
seguridade social.

E) Os Estados e o Distrito Federal possuem 
competência suplementar para legislar sobre 
seguridade social, para atender a suas 
peculiaridades.
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QUESTÃO 4 5 - 0  Instituto de Previdência do Estado 
do Rio Grande do Sul é uma autarquia estadual 
criada pelo Decreto n° 4.842, de 08 de agosto de 
1931. Assinale a alternativa que contém uma 
afirmativa INCORRETA acerca do IPERGS.

A) Tem competência para atuar como gestor do 
Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos do Estado do RS.

B) Tem como órgãos setoriais: agente da 
Procuradoria-Geral do Estado, a quem cabe a 
coordenação dos serviços de natureza jurídica; 
delegação da Contadoria e Auditoria-Geral do 
Estado, que exerce o controle da execução 
orçamentária e das operações econômico- 
financeiras.

C) Como gestor do Regime Próprio de Previdência 
do Estado, tem competência para administrar os 
benefícios aposentadoria e pensão e para 
conceder empréstimos.

D) Tem personalidade jurídica de direito público, 
patrimônio e quadro de pessoal próprios.

E) Sua direção, segundo a Constituição Estadual, 
deve ter composição paritária por representantes 
dos segurados e do Estado, na forma da lei.

QUESTÃO 46 -  Sobre o Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos civis ocupantes
de cargo efetivo -  RPPS, afirma-se que:

I. É básico, de direito público e destinado aos 
servidores ocupantes de cargos efetivos, 
inclusive de autarquias e fundações.

II. Tem caráter solidário; é caracterizado pela 
unidade de gestão em cada ente estatal e seu 
regime é fechado.

III. É de vinculação obrigatória, contributivo e deve 
observar critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, l ie  III.

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 47 -  Dadas as sentenças:

I. Hoje choveu em Porto Alegre-RS.
II. Quando chegam visitas na minha casa, todos 

os cachorros latem.
III. Vire à esquerda e siga em frente.
IV. Que dia lindo!
V. Quando será a próxima prova de Raciocínio 

Lógico?

É correto afirmar que:

A) A sentença I é uma proposição lógica ou fechada.
B) A sentença II é uma proposição condicional.
C) A sentença III é uma proposição conjuntiva.
D) A sentença IV é uma proposição exclamativa.
E) A sentença V é uma proposição interrogativa.

QUESTÃO 48 -  Dada a proposição composta "Se 
Antônio passar no concurso, ele ganhará uma viagem 
a Nova York.", identifique, dentre as alternativas a 
seguir, aquela que a torna falsa.

A) “Antônio passou no concurso” é falso.
B) “Antônio passou no concurso” é verdade.
C) “Antônio passou no concurso é verdade”, e 

“Antônio ganhou uma viagem a Nova York” é 
falso.

D) “Antônio ganhou uma viagem a Nova York.” é 
verdade e “Antonio não passou no concurso” é 
verdade.

E) “Antônio passou no concurso” é falso, e “Antônio 
ganhou uma viagem a Nova York.” é falso.

QUESTÃO 4 9 - 0  departamento administrativo de 
uma empresa é composto por 6 homens e 8 
mulheres. Uma comissão será formada com esses 
funcionários para tratar de questões salariais com o 
patrão. Quantas comissões distintas, com um homem 
e duas mulheres, é possível formar?

A) 24.
B) 34.
C) 168.
D )  192.
E ) 384.
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Analise a seguinte Tabela-Verdade.

I II III IV V VI

P q p > q PVq ~(p«-»q) ~(p vq)

1 V V V F F V

2 V F F V V F

3 F V F V V F

4 F F V F F V

QUEISTAO 50 -  Tomando como base a Tabela-Verdade acima, estabeleça uma negação para a proposição: 
“João estuda se, e somente se não faz calor.”

A) “João não estuda se, e somente se faz calor.”
B) “Se João não estuda, não faz calor.”
C) “João não estuda e não faz calor.”
D) “João estuda e não faz calor, e João não estuda e faz calor.”
E) “Ou João estuda, ou não faz calor.”
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PROVA DISCURSIVA

De acordo com o subitem 4.5.1 do Edital de Abertura, a Prova Discursiva para os cargos de nível superior destina- 
se a avaliar a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo/área, 
considerando os conhecimentos específicos apresentados no Anexo II -  Programas, contido no referido Edital, e 
ainda a capacidade de expressão escrita do candidato com a demonstração do domínio correto do padrão culto da 
Língua Portuguesa e de suas estruturas.
Considerando os critérios anteriormente descritos, responda à questão abaixo, utilizando, no mínimo 25 linhas, e, 
no máximo 30 linhas.

QUESTÃO:
Discorra sobre os principais tipos de instrumentos normativos no direito internacional dos direitos humanos, 
elencando, pelo menos, três desses instrumentos ora vigentes. Nesse contexto, explique a diferença entre o 
denominado “hard law” e “soft law” e indique o instrumento normativo que prevê normas de sobredireito para a 
solução de conflitos de normas internacionais de direitos humanos.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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27

28

29

30
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