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2 SANAS-Conhec.Básicos2 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 9. 
 
 
1. A bela cidade de Praga é um monumento a Franz Kafka, o mais ilustre de seus escritores. Toma todo um dia visitar as 

esculturas a ele dedicadas, as casas onde viveu, os cafés que frequentava. 

2. Comove-me ver, no Museu Franz Kafka, sua Carta ao Pai, que nunca enviou. Essa longa carta foi a primeira coisa que li dele. 

Eu me dava muito mal com meu pai, de quem tinha medo, e me identifiquei com o texto desde as primeiras linhas, sobretudo 

quando Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele um homem inseguro, desconfiado da sua própria vocação.  

3. Recém-formado, Kafka começa a trabalhar numa companhia de seguros, afirmando que esse trabalho matará sua vocação; 

como poderia chegar a ser um escritor alguém que dedica tantas horas a um afazer alimentício? Todos os escritores se fizeram 

perguntas parecidas. Mas este fez o que a maioria deles não faz: escrever em todos os momentos livres que tinha, e, embora tenha 

publicado pouco em vida, deixar uma obra de longuíssimo fôlego. 

4. Nada me parece mais triste que alguém que, como Kafka, foi capaz de escrever tantos livros jamais tenha sido reconhecido 

enquanto vivia, e só postumamente se notasse que foi um dos grandes. O pedido a seu amigo Max Brod para que queimasse seus 

inéditos revela que acreditava ter fracassado como escritor, embora talvez restasse alguma expectativa otimista, porque, do contrário, 

ele mesmo os teria queimado. 

5. A propósito de Max Brod, um dos poucos contemporâneos que acreditavam no talento de Kafka, há agora uma retomada dos 

ataques que já lhe fizeram no passado. Que injustiça! O mundo deveria estar grato a Max Brod, por ter, em vez de acatado a decisão 

do amigo a quem admirava, salvado para os leitores do futuro uma das obras mais originais da literatura.  

6. Hermann Kafka, o destinatário da carta que seu filho nunca lhe enviou, não teve contato nenhum com a literatura. Dedicou-se 

ao comércio, abrindo lojas que tiveram certo êxito e elevaram os níveis de vida da família.  

7. O melhor amigo de Kafta foi sem dúvida Max Brod, que, naqueles anos, já havia publicado alguns livros. Foi um dos primeiros 

a perceber o gênio do escritor e o estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo, algo que efetivamente ocorreu, pois Kafka, quando 

escrevia, perdia a insegurança da qual sempre padeceu e se tornava um insólito inventor de pessoas e histórias. 

(Adaptado de: LLOSA, Mario Vargas. 19/5/19. Disponível em: brasil.elpais.com) 
 
 
1. O autor afirma ter se identificado com um texto de Kafka porque, como este, 
 

(A) chegou a pensar em desistir da carreira de escritor. 
 
(B) nutriu a esperança de ver sua obra inédita publicada. 
 
(C) exerceu uma profissão que atrapalhava o ofício de escritor. 
 
(D) contou com um amigo que o incentivou a escrever. 
 
(E) teve problemas de relacionamento com o pai. 

 
 
2. embora tenha publicado pouco em vida (3o parágrafo) 
 
 O termo sublinhado acima introduz, no contexto, noção de 
 

(A) concessão. 
 
(B) finalidade. 
 
(C) consequência. 
 
(D) proporção. 
 
(E) causa. 

 
 
3. Depreende-se que o autor considera uma grande injustiça 
 

(A) que um autor como Kafka tenha tido de recorrer a pessoas que pouco entendiam de literatura para ver sua obra publicada. 
 
(B) o fato de um escritor com o talento de Kafka ser inseguro a ponto de destruir parte de sua obra. 
 
(C) que o pai de Kafka, por pouco entender de literatura, tenha deixado de perceber e incentivar o talento do filho. 
 
(D) criticar Max Brod, responsável pela publicação póstuma da obra de Kafka e um dos que acreditaram no talento do escritor. 
 
(E) julgar que Kafka seja um autor menor por desconfiar de sua própria vocação e não superar a insegurança da qual padecia. 

Caderno de Prova ’E05’, Tipo 001



 

SANAS-Conhec.Básicos2 3 

4. Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele um homem inseguro (2o parágrafo) 
 
 O segmento sublinhado acima está corretamente reescrito do seguinte modo: 
 

(A) ter-lhe tornado. 
 
(B) tê-lo tornado. 
 
(C) lhe tornar. 
 
(D) ter-no tornado. 
 
(E) ter-se tornado 

 
 
5. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo (7o parágrafo) 
 
 Os termos sublinhados acima constituem, respectivamente: 
 

(A) artigo – preposição – pronome 
 
(B) preposição – pronome – artigo 
 
(C) artigo – pronome – preposição 
 
(D) preposição – artigo – pronome 
 
(E) pronome – artigo – preposição 

 
 
6. Toma todo um dia visitar as esculturas a ele dedicadas (1o parágrafo) 
 
 No contexto, o segmento sublinhado acima pode ser corretamente reescrito do seguinte modo: 
 

(A) que lhe foram dedicadas. 
 
(B) as quais dedicam-se a ele. 
 
(C) que foram-no dedicadas. 
 
(D) às quais dedicaram-lhe. 
 
(E) que lhes foram dedicadas.  

 
 
7. Mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado no plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está 

em: 
 

(A) alguém que dedica tantas horas a um afazer alimentício 
 
(B) o que a maioria deles não faz 
 
(C) do contrário, ele mesmo os teria queimado 
 
(D) se notasse que foi um dos grandes 
 
(E) naqueles anos, já havia publicado alguns livros 

 
 
8. O verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado em: 
 

(A) embora talvez restasse alguma expectativa otimista 
 
(B) abrindo lojas que tiveram certo êxito e elevaram os níveis de vida da família 
 
(C) quando escrevia, perdia a insegurança da qual sempre padeceu 
 
(D) Todos os escritores se fizeram perguntas parecidas. 
 
(E) que, naqueles anos, já havia publicado alguns livros 

 
 
9. Está correta a redação do livre comentário que se encontra em:  
 

(A) Ao esmiuçar sua insegurança, Kafka afirmou que nenhuma das coisas e pessoas que conhecia lhes inspiravam confiança, 
a não ser a terra em que pisava. 

 
(B) A opção de escrever em todos os momentos disponíveis, como fizera Kafka, são poucos os escritores que adota. 
 
(C) Deve ter havido expectativas otimistas de Kafka em relação a sua obra, uma vez que não foi capaz de queimar seus 

escritos inéditos. 
 
(D) Na cidade de Praga, encontra-se, em diversos lugares, turistas que tiram fotos e compram livros e recordações de Kafka. 
 
(E) A indagação de que mais horas do dia deveriam ser dedicados à escrita costumam acompanhar os escritores.
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Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 10 a 12. 
 
 

A atual revolução tecnológica lança, a cada ano, novas formas de leitura, mudando não só o modo como a literatura é 

distribuída, mas também como é escrita, à medida que os autores se ajustam a essas novas realidades. Ao mesmo tempo, alguns dos 

termos que começamos a usar recentemente parecem momentos anteriores da longa história da literatura. 

Hoje, muitos já leem em uma tela. No dispositivo, o leitor irá virar páginas ou rolar um texto. Dois milênios após o rolo de papiro 

ter dado lugar ao livro de pergaminho, esse movimento de rolagem voltou, visto que a infindável sequência de palavras armazenadas 

pelos computadores está mais próxima de um pergaminho do que de páginas separadas. E, como os antigos escribas, mais uma vez 

nos sentamos curvados sobre “tabuletas”. A narração oral também retornou. Como bem se sabe, palavras “escritas” podem ser 

apenas ouvidas em um dispositivo de áudio.  

Mas a revolução tecnológica por si só não assegura o futuro da literatura. A única garantia de sobrevivência de uma obra é o 

uso contínuo: um texto precisa permanecer relevante o suficiente e ser lido, traduzido, transcrito e transcodificado pelas gerações 

futuras para persistir ao longo do tempo. 
 

(Adaptado de: PUCHNER, Martin. O mundo da escrita. Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, edição digital) 
 
 
10. No contexto, o segmento 
 

(A) palavras “escritas” podem ser apenas ouvidas em um dispositivo de áudio (2o parágrafo) é uma comprovação de que os 
dispositivos eletrônicos asseguram a permanência da literatura. 

 
(B) à medida que os autores se ajustam a essas novas realidades (1o parágrafo) é uma alusão a dificuldades impostas pelas 

novas tecnologias de escrita. 
 
(C) para persistir ao longo do tempo (3o parágrafo) assinala noção de conformidade. 
 
(D) mais uma vez nos sentamos curvados sobre “tabuletas”  (2o parágrafo) expressa uma ironia a respeito do caráter pouco 

inovador das tecnologias de leitura. 
 
(E) A única garantia de sobrevivência de uma obra é o uso contínuo (3o parágrafo) exprime uma convicção do autor. 

 
 
11. No texto, estabelece-se relação de causa e consequência, respectivamente, entre: 
 

(A) a revolução tecnológica por si só não assegura o futuro da literatura // muitos já leem em uma tela. 
 
(B) A atual revolução tecnológica lança, a cada ano, novas formas de leitura // à medida que os autores se ajustam a essas 

novas realidades. 
 
(C) muitos já leem em uma tela // nos sentamos curvados sobre “tabuletas”. 
 
(D) palavras “escritas” podem ser apenas ouvidas em um dispositivo de áudio // A narração oral também retornou. 
 
(E) a infindável sequência de palavras armazenadas pelos computadores está mais próxima de um pergaminho do que de 

páginas separadas // esse movimento de rolagem voltou. 
 
 
12. Considere as afirmativas abaixo. 
 
 I. No contexto, os dois-pontos (3o parágrafo) podem ser substituídos por “pois”, precedido de vírgula, sem prejuízo do 

sentido. 
 
 II. As vírgulas isolam o aposto explicativo em E, como os antigos escribas, mais uma vez nos sentamos... (2o parágrafo). 
 
 III. O verbo “rolar" no segmento rolar um texto (2o parágrafo) é um exemplo dos termos a que o autor se refere no 1o pará-

grafo. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em: 

 
(A) II e III. 
 
(B) III. 
 
(C) I e II. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I. 
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Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 13 a 15. 
 
 

Em entrevista, na sede de sua empresa em Campinas (SP), o empresário César Gon fala sobre os desafios que as empresas 

do século XX enfrentam no século XXI. 

As empresas do século XX precisam se adaptar ao ambiente digital? 

Não dá para competir no mundo moderno sem que o software e a informação sejam o coração do seu negócio. Mas é preciso 

ir além da tecnologia e fomentar uma mudança de cultura e no modo de pensar. A competição entre as empresas no século XXI está 

obsessivamente focada na velocidade com que, a partir da análise de dados, entendemos e surpreendemos o cliente. Mas as grandes 

corporações são lentas por natureza e não estão preparadas para enfrentar essa realidade. Elas olham para o lado e encontram 

empresas que já nasceram no ambiente digital e são muito mais rápidas. 

Além da adaptação a novas tecnologias, seria também preciso firmar uma nova relação com os consumidores? 

Sem dúvida. A forma como nos relacionamos com as marcas é radicalmente diferente de 10 anos atrás. Nosso desejo é mais 

volátil, temos menos apego à tradição. Queremos saber se aquela marca resolve nossos problemas, se nos trata de maneira única.  
 

(Adaptado de: entrevista de VASCONCELLOS, Yuri. Disponível em: revistapesquisa.fapesp.br) 
 
 
13. Mantém-se o sentido original substituindo-se o segmento sublinhado pelo que se encontra entre parênteses em: 
 

(A) e fomentar (resgatar) uma mudança de cultura e no modo de pensar (3o parágrafo) 
 
(B) Nosso desejo é mais volátil (efetivo) (5o parágrafo) 
 
(C) empresas que já nasceram no (adversas ao) ambiente digital (3o parágrafo) 
 
(D) sem que o software e a informação sejam o coração (cerne) do seu negócio (3o parágrafo) 
 
(E) não estão preparadas para enfrentar (pôr em vigor) essa realidade (3o parágrafo) 

 
 
14. A competição entre as empresas no século XXI está obsessivamente focada na velocidade... (3o parágrafo) 
 
 Transpondo-se o segmento acima para o discurso indireto, o termo sublinhado assume a seguinte forma:  
 

(A) estivesse. 
 
(B) esteve.  
 
(C) estava. 
 
(D) estivera.  
 
(E) estará. 

 
 
15. [A]s grandes corporações são lentas por natureza e não estão preparadas para enfrentar essa realidade. (3o parágrafo) 
 
 No contexto, uma nova redação para o trecho acima, em que se mantêm a correção e a lógica, está em: 
 

(A) A despeito de serem lentas por natureza, as grandes corporações não estão preparadas para enfrentar essa realidade. 
 
(B) Como são lentas por natureza, as grandes corporações não estão preparadas para enfrentar essa realidade. 
 
(C) As grandes corporações, não estão preparadas para enfrentar essa realidade ainda que sejam lentas por natureza. 
 
(D) As grandes corporações que são lentas por natureza, mesmo assim, não estão preparadas para enfrentar essa realidade. 
 
(E) Mesmo que não estivessem preparadas para enfrentar essa realidade, as grandes corporações são lentas por natureza. 

 
 

Atualidades 
 
16. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, revela que as carências seguem praticamente inalteradas ao longo 

dos últimos anos. De acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), mais de 90% das casas 

brasileiras têm um banheiro de uso exclusivo, mas um terço delas (33,7%) não têm escoamento do esgoto por rede geral ou 

mesmo fossa – um porcentual que permanece estável desde 2016. 
 

(Disponível em: https://bit.ly/2QDC711. Acesso em 28.05.2019. Adaptado) 
 
O número, no entanto, é muito mais alto nas seguintes regiões: 

 
(A) Norte e Nordeste. 

(B) Norte e Centro-Oeste. 

(C) Centro-Oeste e Nordeste. 

(D) Centro-Oeste e Sul. 

(E) Sul e Sudeste. 
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17. No final do último mês de maio, os jornais divulgaram que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão 

Preto detectou a presença de uma doença transmitida por um mosquito silvestre. São Paulo é o segundo estado do Sudeste a 

registrar o vírus causador da doença que pode se transformar em urbana se for transmitida ao homem por mosquito infectado.  
 

(Disponível em: https://bit.ly/2XnqGgD. Acesso em 31.06.2019) 
 

A transmissão se dá pela picada do Haemagogus janthinomys, que transmite o vírus da 

(A) febre do Nilo ocidental. 

(B) chikungunya. 

(C) filariose. 

(D) mayaro. 

(E) leishmaniose. 
 
 
18. Dados da exportação brasileira de carne suína para a China, em abril de 2019, registram aumento de 44,3% no volume de 

vendas em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). 

(Disponível em: https://bit.ly/2W84C8b. Acesso em 01.06.2019) 
 
 Para os especialistas, esse aumento se deve 
 

(A) principalmente à disputa comercial entre China e EUA. 

(B) à epidemia de peste suína na China. 

(C) ao decreto do presidente chinês que proibiu o consumo de carne bovina. 

(D) ao fechamento de frigoríficos chineses por falta de higiene. 

(E) ao fim do acordo comercial entre a China e a Venezuela, o maior produtor mundial de carne suína. 
 
 
19. Em abril de 2019 os jornais brasileiros anunciaram que uma matriz energética acabava de se equiparar à geração de Itaipu, 

passando a ocupar o segundo lugar em relevância, na produção de energia elétrica do Brasil. Segundo a imprensa, a 
capacidade instalada é suficiente para suprir de energia 26 milhões de residências. 
 

 A notícia corresponde à produção de energia 
 
(A) térmica de gás natural. 

(B) térmica de biomassa. 

(C) solar. 

(D) eólica. 

(E) ondomotriz. 
 
 
20. Uma cientista brasileira de 33 anos, formada em Química pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), desenvolveu um 

equipamento que poderá revolucionar o tratamento de uma moléstia que, não raro, necessita de intervenção cirúrgica. Apesar 

da pouca idade, a cientista é chefe de um laboratório de pesquisa da Universidade do Texas, em Austin (EUA). 

(Disponível em: https://bit.ly/2WaaiPh. Acesso em 31.05.2019) 
 
 O equipamento criado pela brasileira assemelha-se a uma caneta capaz de 
 

(A) detectar células tumorais. 
(B) extrair tumores do cérebro de forma pouca invasiva. 
(C) executar filmagens em órgãos com células cancerígenas. 
(D) injetar medicamentos direta e somente nas células malignas. 
(E) possibilitar a aplicação quimioterápica na residência do doente. 

 
 

Raciocínio Lógico Matemático 
 
21. Dois reservatórios de mesmo volume estão vazios e começam a ser abastecidos de água no mesmo instante com fluxos de 

entrada de água constantes, sendo o fluxo de entrada de água do segundo reservatório 8,5 L/min maior do que o fluxo de 
entrada de água do primeiro. O segundo reservatório tem uma saída de água que, quando aberta, faz com que o fluxo de 
entrada de água resultante nele seja 5,1 L/min menor do que o fluxo de entrada de água do primeiro. Se em 24 h ambos os 
reservatórios estão cheios, o tempo durante o qual a saída de água do segundo reservatório ficou aberta foi de 

 
(A) 15 h 
 
(B) 12 h 
 
(C) 13 h 
 
(D) 14 h 
 
(E) 11 h 
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22. Ernesto precisa comprar parafusos para realizar uma instalação hidráulica. Os parafusos são vendidos em pacotes, contendo 
quantidades diferentes de parafusos, cujos preços estão descritos na tabela abaixo. 

 

Quantidade de parafusos no pacote 25 10 4 

Preço, em R$, do pacote 24,00 10,00 4,50 
 
 O mínimo, em R$, que Ernesto consegue gastar para adquirir no mínimo 42 parafusos é 
 

(A) 43,50 
 
(B) 43,00 
 
(C) 44,00 
 
(D) 42,00 
 
(E) 42,50 

 
 
23. Uma lavanderia tem 12 máquinas de lavar roupa que trabalham ininterruptamente durante 8 horas por dia. Supondo que todas 

as máquinas consomem a mesma quantidade de água por hora, se o número de máquinas for aumentado para 18 e elas 
trabalharem ininterruptamente durante 6 horas por dia, o consumo de água por dia irá 
 
(A) aumentar em 10,5% 
 
(B) diminuir em 13,5% 
 
(C) diminuir em 24,5% 
 
(D) aumentar em 14,5% 
 
(E) aumentar em 12,5% 

 
 
24. Adriana, Bruna e Cristina trabalharam em uma tarefa, sujeitas a condições de remuneração diferentes. Adriana vai receber 

R$ 15,00 por hora inteira trabalhada, recebendo uma hora inteira por qualquer fração de hora que não exceda uma hora, e 
necessitou de 5 horas e 20 minutos para terminar a tarefa. O contrato de Bruna foi fechado ao valor de R$ 0,27 o minuto 
trabalhado, e ela cumpriu a tarefa em 5 horas e meia. Finalmente, Cristina acertou que vai receber R$ 15,00 por hora inteira 
trabalhada e, a partir de 4 horas de trabalho, R$ 0,35 por minuto trabalhado. Cristina realizou a tarefa em 5 horas e 25 minutos. 

 
 Nessas condições, 
 

(A) Cristina recebeu mais do que Adriana, que, por sua vez, recebeu mais do que Bruna. 
 
(B) Adriana recebeu mais do que Bruna, que, por sua vez, recebeu mais do que Cristina. 
 
(C) Adriana recebeu mais do que Cristina, que, por sua vez, recebeu mais do que Bruna. 
 
(D) Cristina recebeu mais do que Bruna, que, por sua vez, recebeu mais do que Adriana. 
 
(E) Bruna recebeu mais do que Cristina, que, por sua vez, recebeu mais do que Adriana. 

 
 
25. Uma empresa ofereceu três cursos de aperfeiçoamento a todos os seus funcionários: estatística, programação e contabilidade. 

Cada funcionário poderia se inscrever em quantos cursos quisesse, ou não se inscrever em nenhum. Todos os que se ins-
creveram em contabilidade se inscreveram também em estatística. A empresa tem 24 funcionários; 5 deles não se inscreveram 
em curso nenhum, e 4 se inscreveram nos três cursos. Os números de inscritos em cada curso foram registrados na tabela 
abaixo.  

Curso Estatística Programação Contabilidade 

Número de inscritos 16 9 8 
 
 O número de funcionários que se inscreveram APENAS em estatística foi de 
 

(A) 5 
 
(B) 6 
 
(C) 3 
 
(D) 4 
 
(E) 2 

 
 

Noções de Informática 
 
26. Para dar suporte à elaboração de demonstrações corporativas, um Analista de TI montou uma planilha criada no Microsoft Excel 

2013, em Português. Posteriormente teve que fazer alguns ajustes e, para tanto, usou a função Transpor que  
 

(A) converte um valor em texto com um formato de número específico.  
(B) converte um intervalo de células vertical em um intervalo horizontal e vice-versa.  
(C) substitui parte de uma cadeia de células por uma cadeia diferente.  
(D) converte uma cadeia de texto que representa um número, em um número.  
(E) substitui um texto antigo por outro novo em um intervalo de células. 

Caderno de Prova ’E05’, Tipo 001



 

8 SANAS-Conhec.Básicos2 

27. Considere o demonstrativo abaixo: 
 

 
 

 Utilizando uma planilha criada no Microsoft Excel 2013, em Português, um Analista de TI deve reproduzir o demonstrativo e 
calcular a variação percentual dos valores constantes da coluna 2018 em relação aos da coluna de 2017, colocando os 
resultados em uma terceira coluna que deve apresentá-los no formato 0,00%. Para isso essa coluna de resultados deve ser 
formatada como 

 
(A) Percentual e o cálculo correto é 1 - (Valor de 2017 / Valor de 2018). 
(B) Porcentagem e o cálculo correto é (Valor de 2017 / Valor de 2018) + 1. 
(C) Número Percentual e o cálculo correto é (Valor de 2018 / Valor de 2017)- 100. 
(D) Porcentagem e o cálculo correto é (Valor de 2018 / Valor de 2017) - 1. 
(E) Número percentual e o cálculo correto é Valor de 2018 - (Valor de 2017 / Valor de 2018). 

 
 
28. Um Analista de TI elaborando um documento de texto no LibreOffice Writer versão 6.2.2.2 (x64), em Português, precisou inserir 

três níveis de títulos para seus parágrafos, de forma que o Writer pudesse, posteriormente, controlá-los no índice do documento, 
automaticamente, inclusive inserindo o número da página em que se encontra cada título. 

 
 Para inserir os títulos com tais características, ele acessou a Barra de Menu e utilizou, corretamente, 
 

(A) Exibir. 

(B) Ferramentas. 

(C) Formatar. 

(D) Inserir. 

(E) Estilos. 
 
 
29. Considere as características de pragas virtuais, abaixo. 
 
 I. Não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução 

direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em 
computadores.  

 II. É um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si 
mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao 
processo de infecção, ela depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador 
seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.  

 III. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. 
Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo 
de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas. 

 
Os itens I, II e III descrevem corretamente um 

 
(A) worm − vírus e spyware. 

(B) botnet − trojan e rootkit. 

(C) backdoor − worm e adware. 

(D) vírus − spyware e botnet. 

(E) trojan − vírus e rootkit. 
 
 
30. Um Analista de TI deseja: 
 
 I. Mostrar arquivos que estão na pasta em que o usuário está naquele momento, com informações detalhadas dos arquivos. 
 
 II. Mostrar a pasta atual que o usuário está no momento, para auxiliar quando for salvar ou criar arquivos. 
 
 III. Mostrar o conteúdo do arquivo.  
 
 No Linux, para executar as ações I, II e III devem ser usados, correta e respectivamente, os comandos 
 

(A) rm mv cd 

(B) ls -l pwd cat 

(C) cp cal cd 

(D) cat -s cd -l cal 

(E) ls rm -s pwd 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Direito Constitucional e Administração Pública 

 
31. O artigo 5o, XIII, da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a liberdade de trabalho, ofício ou profissão. Este dispositivo, no 

que tange à eficácia das normas constitucionais, é de natureza 
 

(A) contida, em vista da possibilidade de sobrevir regramento infraconstitucional estabelecendo requisitos para o exercício do 
direito. 

 
(B) limitada, em vista da possibilidade de sobrevir regramento infraconstitucional estabelecendo requisitos para o exercício do 

direito. 
 
(C) contida, em vista da necessidade de sobrevir regramento infraconstitucional para viabilizar o exercício do direito. 
 
(D) limitada, em vista da necessidade de sobrevir regramento infraconstitucional para viabilizar o exercício do direito. 
 
(E) plena, em vista da natureza fundamental do direito veiculado pela norma constitucional. 

 
 
32. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, NÃO é competência privativa da União legislar sobre 
 

(A) navegação lacustre e fluvial. 
 
(B) florestas, caça, pesca e fauna. 
 
(C) sistema cartográfico. 
 
(D) propaganda comercial. 
 
(E) trânsito e transporte. 

 
 
33. O Presidente da República apresentou Proposta de Emenda Constitucional − PEC com a finalidade de prever que toda desa-

propriação praticada pelo Estado fosse precedida de indenização em dinheiro. Devidamente processada, a PEC foi aprovada 
por três quintos dos deputados, em dois turnos de votação, bem como por três quintos dos senadores, igualmente em dois 
turnos de votação, seguindo, ato contínuo, para o Presidente da República, que a promulgou. 

 
 Com base no caso hipotético descrito acima, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, 
 

(A) não é possível alterar matéria relacionada ao direito de propriedade, por se tratar de direito fundamental. 
 
(B) o Presidente da República não pode apresentar Proposta de Emenda Constitucional. 
 
(C) o Presidente da República não pode promulgar Emenda Constitucional. 
 
(D) a descrição acima retrata uma constituição não-rígida, impossível de ocorrer no Brasil, que adotou uma constituição-rígida. 
 
(E) a PEC deveria ter sido arquivada, uma vez que a Constituição já prevê indenização justa e prévia, em dinheiro, em todos 

os casos de desapropriação. 
 
 
34. Getúlio é jornalista e deseja ter acesso ao extrato de contrato firmado entre a Prefeitura e fornecedor de insumos para 

tratamento de água, uma vez que as obrigações contratuais dali constantes já estão sendo praticadas, sem que as informações 
tenham sido publicadas no Diário Oficial. Solicitou à Prefeitura que prestasse tais esclarecimentos, o que lhe foi negado sob o 
argumento de que os dados dali constantes não envolvem informações pessoais do próprio jornalista. 

 
 Diante da negativa, a fim de ver protegido seu direito, Getúlio deve impetrar 
 

(A) mandado de injunção. 
 
(B) mandado de segurança coletivo. 
 
(C) habeas data. 
 
(D) habeas corpus. 
 
(E) mandado de segurança individual. 

 
 
35. Sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade a Constituição Federal de 1988, 
 

(A) compete-lhe sustar execução de contrato público, caso se verifique prática de ilegalidade não sanada no prazo por ele 
estabelecido. 

 
(B) os seus Conselheiros submetem-se aos ditames ético-profissionais do Conselho Nacional de Justiça. 
 
(C) compete-lhe julgar as contas públicas prestadas apenas pelos administradores pertencentes a órgãos da Administração 

direta. 
 
(D) compete-lhe julgar as contas públicas prestadas pelo Governador do Estado anualmente. 
 
(E) é composto por 9 Conselheiros, com mais de 35 e menos de 65 anos. 
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36. Considere a seguinte hipótese. Beatriz é empregada de sociedade de economia mista municipal que atua na área de 
saneamento básico, sendo responsável pela gestão contratual dos acordos firmados pela empresa. Desde 2016, elabora os 
contratos para a compra de flúor sem a prévia realização de licitação, em razão de dispensa prevista em determinada lei federal. 

 
 Em 2018, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a dita lei, 

alegando que todos os seus artigos violam o art. 37 da Constituição Federal. Devidamente processada, em 2019, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), em sessão em que estavam presentes todos os seus membros, reconheceu a inconstitucionalidade da 
Lei referida, ficando vencidos dois Ministros que entendiam pela sua constitucionalidade. Ato contínuo, atendendo a pedido da 
PGR, o STF determinou, pelo voto favorável de nove Ministros, que a decisão de inconstitucionalidade passasse a produzir 
efeitos desde a data de distribuição da ADI de modo a evitar severo comprometimento da segurança jurídica. O respectivo 
acórdão foi publicado no dia 02.05.2019 e o trânsito em julgado da decisão foi certificado em 10.05.2019. 

 
 Diante da narrativa acima, perdem a eficácia 
 

(A) todos os contratos que tenham sido firmados com fundamento na Lei considerada inconstitucional. 
 
(B) os contratos assinados, desde a data da distribuição da ação em 2018, que tenham sido firmados com fundamento na Lei 

considerada inconstitucional. 
 
(C) os contratos assinados, a partir de 01.05.2019, que tenham sido firmados com fundamento na Lei considerada 

inconstitucional. 
 
(D) os contratos assinados, a partir de 10.05.2019, que tenham sido firmados com fundamento na Lei considerada 

inconstitucional 
 
(E) os contratos assinados, a partir da data da intimação pessoal de sua empregadora, que tenham sido firmados com 

fundamento na Lei considerada inconstitucional. 
 
 
37. As normas constitucionais que estabelecem o regramento geral aplicável aos servidores públicos, 
 

(A) admitem a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,  
nas hipóteses estabelecidas em lei. 

 
(B) condicionam a contratação de ocupantes de empregos de confiança a processo seletivo simplificado. 
 
(C) restringem as hipóteses de livre provimento aos cargos de assessoramento direto da alta direção do órgão ou entidade. 
 
(D) impedem  adesão de ocupantes de cargo de livre provimento e empregados temporários ao regime geral de previdência. 
 
(E) facultam aos ocupantes de emprego público, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a opção de adesão 

ao regime próprio de previdência instituído pelo ente. 
 
 
38. Considerando as limitações ao poder de tributar impostas pela Constituição Federal de 1988 aos entes federados, tem-se que 
 

(A) é vedado aos entes federados instituir tratamento tributário não uniforme em todo o território nacional, salvo em razão da 
procedência e destino do bem ou serviço tributado. 

 
(B) apenas os impostos sujeitam-se ao princípio da anterioridade, de forma que as taxas e contribuições de melhoria podem 

incidir sobre fatos geradores ocorridos antes da lei que as instituir, desde que a cobrança ocorra no exercício subsequente. 
 
(C) a vedação à tributação recíproca entre entes federados alcança todas as espécies tributárias, não impedindo, contudo, a 

tributação, pela União, dos ganhos de capital de Estados e Municípios com a alienação de imóveis não afetados a serviço 
público. 

 
(D) as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos e, assim como estes, somente podem ser cobradas no 

exercício posterior à sua instituição e após noventa dias da publicação da lei de criação. 
 
(E) é vedada a instituição, em caráter permanente ou temporário, de quaisquer impostos extraordinários ou especiais, não 

constantes do rol exaustivo previsto pela Constituição Federal de 1988. 
 
 
39. Recentemente foi editada medida provisória alterando diversos dispositivos da legislação federal que regula o setor de 

saneamento, a qual, após a aprovação, com emendas, pela Câmara Legislativa, perdeu a validade em face da sua não apre-
ciação pelo Senado Federal. A situação narrada ilustra, do ponto de vista do processo legislativo estabelecido na Constituição 
Federal de 1988, 
 
(A) prerrogativa do Presidente da República para editar medida provisória com força de lei, adstrita a situações de relevância e 

urgência, a qual, contudo, perde vigência se não aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de sessenta dias, 
prorrogável uma única vez. 

 
(B) usurpação da competência legislativa do Congresso Nacional, eis que medidas provisórias somente são admissíveis em 

matéria financeira, orçamentária e tributária. 
 
(C) extrapolação do poder de emenda parlamentar, eis que, em se tratando de medida provisória, apenas o Senado Federal 

pode apresentar emendas ao texto original. 
 
(D) hipótese de iniciativa  privativa do Chefe do Executivo para proposição legislativa, a qual é afastada quando se trate de leis 

ordinárias, cuja iniciativa é comum ao Legislativo e Executivo independentemente da matéria. 
 
(E) possível falha no processo legislativo, eis que, em se tratado de medida provisória, a regra é a apreciação apenas pelo 

Senado Federal, somente cabendo votação pela Câmara Legislativa em situações excepcionais. 
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40. Considere que o Município de Campinas necessite obter recursos adicionais para investimentos em infraestrutura viária que 
proporcionarão melhorias a diversos serviços disponibilizados à população, inclusive os de saneamento, facilitando os acessos e 
as ligações domiciliares. Nesse contexto, pretende contratar operação de crédito, oferecendo, como garantia de pagamento do 
financiamento contratado, percentual da arrecadação de IPTU e receita obtida a partir da cobrança de contribuição de melhoria. 
De acordo com as disposições constitucionais que regem a matéria, o Município 

 
(A) poderá vincular o produto de IPTU e de contribuição de melhoria a operações de crédito ou cessão de direitos creditórios 

(securitização), desde que as obrigações correspondentes não ultrapassem o mandato do Prefeito. 
 
(B) não poderá ofertar em garantia a receita proveniente da contribuição de melhoria, dado o seu caráter vinculado, mas ape-

nas a receita proveniente do IPTU, que poderá ser oferecida como garantia ou contragarantia a operações de crédito junto 
a instituições financeiras. 

 
(C) não poderá, em nenhuma hipótese, ofertar a receita de IPTU ou de contribuição de melhoria como garantia a finan-

ciamentos, dado o caráter tributário de ambas, podendo, contudo, vincular receitas provenientes da sua participação na 
repartição do produto de impostos estaduais. 

 
(D) não poderá vincular o produto de IPTU como garantia de financiamentos, salvo em se tratando de operação de crédito 

contraída ou garantida pela União e desde que tal vinculação se dê para pagamento de obrigações, garantia ou 
contragarantia perante esta. 

 
(E) poderá vincular apenas a contribuição de melhoria como garantia a operações de crédito contraídas no mercado interno ou 

externo, sendo que, em ambas as hipóteses, é necessária autorização específica do Senado Federal. 
 
 
41. De acordo com os princípios constitucionais que disciplinam a ordem econômica, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado em regime de competição no mercado 
 

(A) é admissível apenas para regular a concorrência, por intermédio de autarquias de regime especial ou empresas públicas 
que atuem em setores caracterizados como monopólio natural. 

 
(B) somente é admissível em atividades exploradas mediante monopólio estatal, como petróleo, por intermédio de empresas 

controladas direta ou indiretamente por ente público. 
 
(C) é admitida de forma concorrente com a iniciativa privada, mediante lei específica, com prerrogativas conferidas às 

empresas estatais em relação ao regime tributário e trabalhista privado. 
 
(D) é possível, em caráter subsidiário à iniciativa privada, por intermédio de empresas públicas ou sociedades de economia 

mista, quando presente imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. 
 
(E) é expressamente vedada, somente admitindo-se a atuação de empresas públicas ou sociedades de economia mista na 

prestação de serviços públicos,  cabendo ao poder público a regulação de atividades econômicas consideradas de 
interesse público. 

 
 
42. Entre os instrumentos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) voltados à manutenção do equilíbrio fiscal insere-se a reserva 

de contingência, a qual 
 

(A) é formada a partir de excesso de arrecadação no curso do exercício em relação ao montante estimado na LOA, sendo 
mantida em fundo especial de despesa para utilização na cobertura de despesas extraordinárias ou imprevistas. 

 
(B) é acionada sempre que a arrecadação efetiva fique abaixo daquela estimada no Anexo de Metas Fiscais que integra o 

Plano Plurianual (PPA). 
 
(C) somente pode ser utilizada em caráter excepcional, em situação de calamidade financeira devidamente declarada pelo 

Poder Legislativo, com base nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento da execução orçamentária. 
 
(D) destina-se à cobertura de despesas que não contaram com dotação orçamentária suficiente, dispensando a edição de 

autorização legislativa para abertura de crédito especial suplementar. 
 
(E) é fixada em percentual da receita corrente líquida e destina-se à cobertura de passivos contingentes e outros riscos fiscais 

discriminados em anexo próprio que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
 
 
43. Suponha que a SANASA tenha publicado edital instaurando procedimento licitatório para contratação da execução de obras de 

expansão de sua rede de coleta domiciliar, tendo um dos potenciais licitantes apresentado impugnação perante o Tribunal de 
Contas do Estado, alegando  a presença de cláusulas restritivas à competitividade. Diante de tal cenário, o Tribunal 

 
(A) não poderá suspender a licitação em curso, porém poderá, se entender presente ilegalidade que venha a macular o 

contrato subsequente, determinar a suspensão dos efeitos deste e a responsabilização dos administradores. 
 
(B) não poderá determinar a suspensão do certame e tampouco impedir a assinatura do contrato, porém poderá reprovar as 

contas dos administradores da companhia, se concluir pela existência de ilegalidade. 
 
(C) poderá, se entender pertinente a impugnação, determinar a correção da ilegalidade para retomada do certame. 
 
(D) somente poderá determinar a suspensão da licitação se identificar indícios de improbidade administrativa, com a imediata 

remessa de expediente próprio ao Ministério Público. 
 
(E) caso entenda plausível a impugnação, deverá requerer ao poder legislativo autorização para suspensão do certame ou, se 

o mesmo já tiver sido concluído, para a sustação dos efeitos do contrato dele decorrente. 
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44. No que concerne aos princípios constitucionais, explícitos e implícitos na Constituição Federal de 1988, aplicáveis à Admi-
nistração pública, tem-se  

 
(A) a prevalência do princípio da moralidade sobre todos os demais princípios, podendo ser invocado para afastar, em 

situações de restrição de direitos individuais, os princípios da razoabilidade e da legalidade estrita. 
 
(B) que o princípio da legalidade impede a edição de atos normativos pelo Poder Executivo, salvo no estrito âmbito do poder 

regulamentar, apenas nos limites para fiel execução de lei. 
 
(C) que o princípio da eficiência aplica-se, de forma autônoma, exclusivamente às entidades sujeitas ao regime jurídico de 

direito privado, aplicando-se às entidades de direito público apenas em caráter subsidiário. 
 
(D) como decorrência do princípio da razoabilidade, a possibilidade de afastamento do princípio da legalidade quando 

presentes razões de interesse público, devidamente comprovadas. 
 
(E) que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na prática de atos discricionários pela 

Administração demanda a adequação entre meios e fins de forma a evitar restrições desnecessárias a direitos individuais. 
 
 

Direito Administrativo 
 
45. A Administração pública de determinado município executou a implantação de um emissário de esgoto subterrâneo em área de 

expansão urbana que ainda não era atendida por serviço de saneamento básico. Diante da urgência da obra, segundo narrativa 
da própria Administração, somente após a execução da obra o Município deu início à regularização do equipamento, o que, 
levando em conta as suas características e finalidade, 

 
(A) deve se dar por meio de desapropriação, tendo em vista que o equipamento instalado acarreta transferência dominial do 

local de instalação ao município, como bem reversível. 
 
(B) deve se dar mediante desapropriação indireta, porque a aquisição da propriedade pelo Município se deu posteriormente à 

execução da obra. 
 
(C) pode ser regularizada mediante a instituição de servidão administrativa, não se alterando a titularidade dominial da área 

para o Município. 
 
(D) prescinde da edição de qualquer ato formal, considerando a natureza de limitação administrativa da restrição, porque 

prestante à execução de serviço público essencial. 
 
(E) pode se dar por meio de ocupação temporária, porque a obra, embora destinada à prestação de serviços público, tem 

instalação reversível. 
 
 
46. A celebração de convênios entre União, Estados e Municípios,  

 
(A) depende de lei autorizativa de cada um dos entes envolvidos, independentemente do objeto do ajuste, como expressão do 

controle legislativo exercido sobre os atos do Executivo. 
 
(B) deve apresentar interesses convergentes como objeto principal, ainda que individualmente cada ente capture benefícios ou 

vantagens específicas com a execução do ajuste. 
 
(C) deve ser substituída por instrumento de natureza contratual quando for apurado haver desigualdade de retorno para cada 

um dos entes envolvidos, sem prejuízo do caráter não oneroso da avença. 
 
(D) pode ser substituído por ato unilateral de um dos entes, com adesão dos demais às condições e termos impostos, sempre 

que o objeto do ajuste não seja de interesse do outorgante. 
 
(E) se presta à gestão associada de serviços públicos em sentido estrito, não mais admitindo, como objeto, a realização de 

outras atividades, ainda que de interesse público, estas que devem ser implementadas por meio de convênios de 
cooperação. 

 
 
47. Um ato que produza efeitos jurídicos de natureza concreta e se consubstancie em exteriorização de vontade da Administração 

pública quando esta estiver agindo valendo-se de suas prerrogativas e restrições, enquadra-se na conceituação de ato 
 

(A) da Administração, este que produz efeitos sob regime jurídico administrativo ou está sujeito ao direito comum, a depender 
de seu objeto. 

 
(B) administrativo, cujo procedimento para sua edição é sempre implementado de forma complexa. 
 
(C) material, cujos efeitos se exaurem com a execução da vontade. 
 
(D) administrativo, o que não afasta a necessidade de observância de outros requisitos como condição de validade do 

mesmo. 
 
(E) da Administração, cuja edição por agente incompetente constitui vício insanável de legalidade.  
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48. A aquisição de insumos não medicinais é realizada com frequência pelas unidades hospitalares de determinado estado da 
federação. Como medida de economicidade, para otimizar recursos e proceder o melhor controle do estoque, a Administração 
pública pode 

 
(A) realizar um só pregão, para aquisição conjunta e antecipada de todos os bens que entender necessários às unidades 

hospitalares no período de um ano. 
 
(B) realizar diversos pregões, individuais e fracionados, para aquisição dos bens e serviços que se mostrarem necessários no 

decorrer de um exercício orçamentário, o que garantirá sempre o menor preço de mercado. 
 
(C) promover licitação para a contratação por meio de sistema de registro de preços, obrigatoriamente por meio da realização 

de uma única concorrência, por força de expressa previsão legal. 
 
(D) realizar licitação para registro de preços, firmando a competente ata, de forma que as unidades que àquela aderirem, 

poderão contratar as aquisições na frequência necessária ao emprego dos bens, assim como de acordo com sua 
disponibilidade de recursos. 

 
(E) contratar sistema de registro de preços, modalidade específica de licitação aplicável para os casos de alienação ou 

aquisição de bens e serviços frequentes pela Administração pública, que permite o desembolso de recursos na medida da 
necessidade de aquisição. 

 
 
49. Durante a manutenção de uma estação de tratamento de esgoto gerida pela Administração pública, o funcionário danificou uma 

das válvulas que acionavam a filtragem, ocasionando a contaminação da água em nível superior ao admitido. A Administração 
pública responsável pela gestão da referida estação 

 
(A) é responsável objetivamente pelos danos causados pelo funcionário, independentemente de se tratar de servidor público 

ou terceirizado, o que, contudo, pode impactar na definição de quem será o demandado em regresso. 
 
(B) implica responsabilidade objetiva pura, o que transfere à Administração pública o ônus de provar a culpa do funcionário 

responsável pela manutenção, caso pretenda exigir que seja ele o demandado para reparação dos danos. 
 
(C) responde objetivamente pelos danos causados caso reste demonstrado que o autor da conduta danosa era servidor 

público, independente do vínculo funcional específico, excluídos, portanto, terceirizados. 
 
(D) pode descaracterizar a possibilidade de responsabilidade se comprovar se tratar de caso fortuito, ou seja, que a atuação 

durante a manutenção foi involuntária. 
 
(E) incorre em hipótese de responsabilidade subjetiva da Administração pública, tendo em vista que se configura conduta 

omissiva do servidor público, desde que efetivo, pois este não empregou o zelo esperado no desempenho de sua função. 
 
 
50. A necessidade de ampliação, modernização e introdução de aperfeiçoamentos tecnológicos na prestação do serviço público de 

tratamento e abastecimento de água pode recomendar a 
 

(A) delegação do serviço à iniciativa privada, passando a esta a titularidade e integral responsabilidade, material e financeira, 
pela gestão do serviço público. 

 
(B) contratualização mediante concessão de serviço público, cabendo ao concessionário remunerar-se com a exploração do 

mesmo e efetuar os investimentos definidos na licitação e contrato. 
 
(C) edição de lei para autorizar o trespasse à iniciativa privada mediante aprovação das minutas de edital de licitação e 

contrato. 
 
(D) delegação a outro ente público dotado de melhor estrutura administrativa e operacional, mediante edição de decreto pelo 

Chefe do Poder Executivo do titular do serviço público. 
 
(E) licitação para contratação de concessão ou permissão de serviço público, permitindo que a empresa selecionada realize os 

investimentos necessários à melhoria, acrescendo-se à receita tarifária o pagamento de contraprestação. 
 
 
51. A contratação de servidores pela Administração pública indireta 
 

(A) depende de prévia realização de concurso público, em observância ao princípio da isonomia, admitindo-se que o controle 
externo em relação ao certame seja exclusivamente desempenhado por parte do Poder Judiciário.  

 
(B) dá-se sempre por meio da realização de concurso público, independentemente da finalidade de provimento de cargo, em-

prego ou função públicos. 
 
(C) é objeto de controle interno e externo, cabendo exame de discricionariedade exclusivamente ao Tribunal de Contas, res-

trito ao Judiciário exame de legalidade. 
 
(D) pode se dar para provimento de cargo ou emprego públicos, precedida de concurso público de provas e títulos para que os 

selecionados façam jus à estabilidade. 
 
(E) não afasta o controle externo desempenhado pelo Tribunal de Contas quanto à legalidade, restrito o juízo de revisão por 

ato próprio à esfera do Poder Executivo. 
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Direito Civil 

 
52. Joseane, em 2009, recebeu em comodato uma casa para residir até que se casasse. Em 2012, ela iniciou um relacionamento 

amoroso com Cleverson, que a pediu em casamento, o que foi prontamente aceito por Joseane, e o casal passou a residir juntos 
na casa de Joseane. Após um ano e um mês do casamento de Joseane, sua tia, proprietária da casa que lhe dera em 
comodato, solicitou a devolução do imóvel, imediatamente, alegando que cessara a condição para que a sobrinha continuasse 
residindo no imóvel (ser solteira). Joseane, por sua vez, negou-se a devolver o imóvel, alegando ser bem de família. 

 
 O vício existente na posse de Joseane e a condição para o convalescimento da posse são, respectivamente, 
 

(A) precariedade e posse injusta. 
 
(B) clandestinidade e posse justa. 
 
(C) precariedade e não convalescimento, pois a precariedade, em regra, não cessa. 
 
(D) precariedade e data de ano e dia. 
 
(E) clandestinidade e não convalescimento por ser a posse injusta. 

 
 
53. NÃO são hipóteses de extinção da servidão: 
 

(A) perecimento do prédio dominante ou serviente. 
 
(B) abandono especificado e renúncia pelo dono do prédio dominante. 
 
(C) confusão. 
 
(D) pela longa inércia do titular do prédio serviente (desuso por prazo indeterminado) e sem necessidade de intervenção 

judicial. 
 
(E) pelo cancelamento, salvo nas desapropriações, desde que registrada. 

 
 
54. É nulo o ato jurídico: 
 
 I. Quando praticado por pessoa relativamente incapaz. 
 
 II. Quando for ilícito seu objeto. 
 
 III. Quando não revestir a forma prescrita em lei. 
 
 IV. Por vício resultante de coação. 

 
 Está correto o que consta APENAS de 
 

(A) I e IV. 
 
(B) I e II. 
 
(C) III e IV. 
 
(D) II e III. 
 
(E) I, II e III. 

 
 
55. Natália, proprietária de edícula construída nos fundos de um posto de combustível, onde trabalha, celebrou contrato de locação 

com Manoel, por prazo determinado. Neste contrato, constou como obrigação ao locatário proceder à transferência da 
titularidade da conta de água para seu nome, sem, no entanto, mencionar expressamente quem seria o responsável pelo seu 
pagamento. 

 
 Passados dois anos da celebração do contrato, Natália ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança, em razão do atraso no 

pagamento das contas de água e da prestação do aluguel. Manoel, em sua defesa, alegou que a despesa é dívida propter rem 
e, portanto, de responsabilidade do locador, que é o proprietário do imóvel, devendo repassar o valor ao locatário, por ocasião 
da cobrança do aluguel.  

 
 No caso apresentado, é correto afirmar que 
 

(A) a dívida é de natureza propter rem, e, por isso, somente o proprietário é por ela responsável. 
 
(B) o contrato de locação não foi prorrogado, e, portanto, não podem ser exigidos do locatário os valores referentes ao 

consumo posterior ao prazo determinado para a locação. 
 
(C) o débito relativo ao fornecimento de água é de natureza pessoal, e, assim, pode ser exigido do consumidor que utilizou o 

serviço. 
 
(D) o proprietário nunca será responsável pelas dívidas do imóvel, enquanto este estiver alugado para terceiros. 
 
(E) ao locatário incumbe realizar diretamente ao locador o pagamento dos valores de tarifas de serviços prestados por con-

cessionárias de serviço público, já que ele – locador − é o único responsável por tal pagamento perante a concessionária. 
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56. Caracteriza a responsabilidade objetiva a ausência de 
 

(A) ação (comissiva ou omissiva). 
 
(B) apenas o dolo do agente. 
 
(C) nexo de causalidade. 
 
(D) dano. 
 
(E) culpa ou dolo do agente. 

 
 
57. Sobre Direito Autoral é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Ao autor cabe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou cientifica, sendo que o uso por 
terceiros depende de prévia e expressa autorização do primeiro. 

 
(B) Constatada a violação do direito de propriedade intelectual do Autor, previsto no art. 22 e 28 da Lei no 9.610/1998, a 

consequência é o dever de indenizar moral e patrimonialmente, além da possibilidade de ser determinado pelo julgador o 
recolhimento de todos os exemplares da obra. 

 
(C) O surgimento da pretensão ressarcitória nos casos de plágio se dá quando o autor originário tem comprovada ciência da 

lesão a seu direito subjetivo e de sua extensão, e prescreve em dez anos. 
 
(D) Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual – publicação gráfica ou fonográfica, deixar de indicar ou 

de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos 
morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade através da inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, 
sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios 
do autor, do intérprete e do editor ou produtor; 

 
(E) No caso de reprodução de obra com fraude, de acordo com a Lei no 9.610/1998, será solidariamente responsável com o 

contrafator quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir e/ou tiver em depósito obra reproduzida com fraude, 
com finalidade de obter lucro.  

 
 

Direito do Trabalho 
 

58. Netuno é empregado da empresa Luz Divina Ltda. e percebe salário de R$ 2.000,00, não tendo ainda completado um ano na 

empresa. Desgostoso com a violência da cidade grande, pretende celebrar acordo com a sua empregadora para a rescisão 

contratual e se mudar com a família para o campo. Seu saldo na conta vinculada do FGTS é de R$ 1.400,00. Anuindo a 

empregadora com a rescisão de Netuno por mútuo acordo, deverá a mesma pagar ao empregado R$ 
I

 de aviso prévio 

indenizado, R$ 
II

 de indenização sobre o saldo de FGTS, podendo Netuno levantar 
III

 a título de FGTS.  
 
 Conforme previsão na CLT, preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III: 
 

(A) R$ 1.000,00 − R$ 280,00 − R$ 1.120,00 
 
(B) R$ 1.600,00 − R$ 560,00 − R$ 700,00 
 
(C) R$ 2.000,00 − R$ 280,00 − R$ 1.400,00 
 
(D) R$ 1.000,00 − R$ 140,00 − R$ 1.120,00 
 
(E) R$ 1.600,00 − R$ 560,00 − R$ 1.400,00 

 
 
59. De acordo com as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, 

 
(A) o intervalo intrajornada suprimido do empregado deverá ser pago com acréscimo de 50% ao valor da hora normal e, nessa 

situação, não incidirá no cálculo das demais verbas contratuais. 
 
(B) havendo sucessão empresarial, a empresa sucessora assume todas as obrigações relativas aos empregados, inclusive as 

contraídas na época da sucedida, limitadas a dois anos da sucessão. 
 
(C) o auxílio-alimentação, ainda que pago em dinheiro, compõe a remuneração do empregado, mas não constitui base de 

cálculo do FGTS e contribuição para a previdência social. 
 
(D) o tempo de trabalho para a mesma empresa não é excludente para a equiparação salarial, apenas o tempo na função, o 

qual não pode ser superior a dois anos entre empregado e seu paradigma. 
 
(E) o empregado que retorna por determinação do empregador ao cargo de origem após ter ocupado função de confiança terá 

a gratificação de função incorporada, desde que tenha exercido a função por período superior a cinco anos. 
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60. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a cláusula compromissória de arbitragem para contratos individuais de 
trabalho 

 
(A) não é considerada válida, na medida em que a Consolidação das Leis do Trabalho tem norma que veda expressamente a 

arbitragem como forma de solução de conflitos decorrentes da relação de emprego. 
 
(B) em nenhuma hipótese é considerada válida, tendo em vista que a arbitragem não pode ser usada para solução de 

controvérsias envolvendo direitos indisponíveis, como são em regra os decorrentes da relação de emprego. 
 
(C) é considerada válida, desde que a remuneração do empregado seja superior ao limite máximo de benefício do Regime 

Geral da Previdência Social, e conte com a concordância expressa do empregado, valendo apenas para direitos 
disponíveis. 

 
(D) é considerada válida apenas na hipótese de haver concordância expressa do empregado, previsão em norma coletiva, 

independente do salário do trabalhador, mas sempre terá que ter assistência pelo Sindicato. 
 
(E) é considerada válida, desde que a remuneração do empregado seja superior a duas vezes o limite máximo de benefício do 

Regime Geral da Previdência Social, e conte com a concordância expressa do empregado. 
 
 
61. Sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, considere: 
 
 I. É ilícita cláusula de Convenção Coletiva que reduz para vinte minutos o intervalo intrajornada, porque se trata de norma 

de proteção à saúde por definição legal. 
 

 II. É válida cláusula de Convenção Coletiva que elenque os cargos que se enquadram em funções de confiança. 
 

 III. Não é lícita cláusula de Convenção Coletiva que altere enquadramento de grau de insalubridade, visto que depende de 
perícia técnica por determinação legal. 

 
 IV. É legítima cláusula de Convenção Coletiva de redução de 50% do salário dos empregados, desde que haja previsão de 

proteção contra a despedida imotivada durante o prazo de vigência da norma coletiva. 
 

 Esta correto o que consta APENAS de: 
 
(A) III e IV. 
 
(B) I e III. 
 
(C) II. 
 
(D) II e IV. 
 
(E) I, II e III. 

 
 
62. Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, 
 

(A) pelo fato de a concessão das férias respeitar ao que melhor atende ao desejo da empresa, não há restrição na lei para o 
dia de início das férias. 

 
(B) é lícita concessão de férias fracionadas ao empregado em um período de vinte dias e outros dois de cinco dias, mediante 

concordância do empregado. 
 
(C) o empregado que faltou ao serviço cinco dias durante o período aquisitivo tem redução no período de férias. 
 
(D) deverá gozar férias o empregado estudante sempre fazendo coincidir com o período de férias escolares. 
 
(E) não se reputa legal o fracionamento de férias, por se tratar de norma de proteção à saúde, ainda que com concordância do 

empregado. 
 
 

Direito Ambiental 
 
63. João e José iniciaram a criação de crustáceos de água doce nas margens de um riacho existente em imóvel rural situado no 

município de Campinas. As atividades realizadas consistiam na instalação de viveiros, captação de água do riacho e despejo de 
resíduos no mesmo local, sem nenhum tratamento. Após três anos de atividade, os sócios perceberam que não tinham licença 
ambiental para o exercício da atividade. Acerca da responsabilidade pelos eventuais danos ambientais ocasionados,  

 
(A) João e José somente poderão ser responsabilizados se o Poder Público demonstrar que sabiam da exigência legal, tendo 

em vista que o princípio da prevenção está intimamente relacionado ao brocardo jurídico in dubio pro natura e, segundo 
jurisprudência das Cortes Superiores, impõe o reconhecimento da inversão do ônus da prova. 

 
(B) João e José sofrerão as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

podendo, contudo, alegar, em sua defesa, como circunstância atenuante, sua baixa escolaridade, bem como demonstrar 
espontaneamente arrependimento ou ausência de obtenção de vantagem pecuniária, ofertando formas de reparação dos 
danos.  

 
(C) João e José não sofrerão as sanções penais e administrativas em decorrência dos danos ambientais ocorridos se 

demonstrarem a ausência de comunicação prévia pelo Poder Público sobre o perigo iminente de degradação ambiental. 
 
(D) João e José sofrerão as sanções penais e civis derivadas das condutas praticadas, desde que demonstrada, pelo Poder 

Público a ausência de colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental na esfera 
administrativa 

 
(E) João e José sofrerão, em consequência de suas condutas, as sanções penais, administrativas e civis, assumindo a 

reparação civil de danos ambientais grande amplitude, sendo hipótese de responsabilidade objetiva e fundada no simples 
risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do causador de eventual dano. 
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64. A empresa MIL TINTAS, que trabalha com estoque e manuseio de produtos químicos considerados perigosos foi invadida e 
assaltada por bandidos, que explodiram dinamite para ter acesso ao cofre. A ocorrência gerou a ruptura de estruturas de 
contenção e o consequente despejo de milhares de litros de produtos químicos perigosos na rede de esgoto e corpos hídricos 
da região. Considerando a situação hipotética descrita, as atividades desempenhadas pela empresa e o que dispõe a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 

 
(A) a empresa, como geradora de resíduos sólidos perigosos, está sujeita à elaboração do plano de gestão de resíduos 

sólidos, o qual deverá conter a identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 
rejeitos, observado o plano diretor. 

 
(B) o plano estadual de resíduos sólidos deverá prever a identificação dos geradores de resíduos sólidos, que por suas carac-

terísticas, são considerados como resíduos sólidos perigosos. 
 
(C) a empresa, como geradora de resíduos sólidos perigosos, está sujeita à elaboração do plano de gerenciamento de resí-

duos sólidos, o qual será parte integrante do processo de licenciamento ambiental de suas atividades pelo órgão 
competente do Sisnama. 

 
(D) a instalação e o funcionamento da empresa como geradora de resíduos sólidos perigosos somente podem ser licenciados 

pela autoridade municipal competente se o responsável comprovar capacidade técnica e econômica para atuação no 
mercado pelo período mínimo de cinco anos, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento 
desses resíduos. 

 
(E) a empresa, como geradora de resíduos sólidos perigosos, deverá contar com a presença de técnico para gerenciamento 

dos resíduos perigosos, no quadro de funcionários, com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
contratar seguro de responsabilidade civil , penal e administrativa por danos causados ao meio ambiente ou à saúde 
pública. 

 
 
65. Um munícipe possui um lava-rápido na área central do município, no qual capta água de poço artesiano, irregularmente 

instalado no local e despeja os resíduos na rede de esgoto da cidade. Os gestores públicos, preocupados com o consumo 
desregrado de água, decidem implementar medidas de política pública visando a evitar a prática desse tipo de abuso, 
consubstanciadas na obrigação de utilização de novas instalações hidráulicas, mais eficazes e econômicas, além da colocação 
de sistemas de filtragem antes do despejo na rede de esgoto, para determinados tipos de atividades, tudo às expensas daqueles 
que as realizam. Estão relacionados diretamente com a atuação do Poder Público na situação hipotética descrita os princípios  

 
(A) da  precaução e reparação integral. 
 
(B) do usuário pagador e poluidor pagador. 
 
(C) do poluidor pagador e ubiquidade. 
 
(D) da reparação integral e participação comunitária. 
 
(E) do protetor recebedor e prevenção. 

 
 
66. Sobre competência para licenciamento ambiental, compete à União promover o licenciamento de empreendimentos e atividades: 
 

(A) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas e no seu entorno, este considerado em um raio de 20 km. 
 
(B) localizados ou desenvolvidos em todos os tipos de unidades de conservação instituídas pela União. 
 
(C) localizados ou desenvolvidos em dois ou mais Estados, desde que haja concordância desses. 
 
(D) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato normativo específico do Poder Executivo, 

aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas. 
 
(E) destinado à pesquisa, lavra, transporte e produção de produto de origem mineral ou que utilizem energia hidroelétrica de 

usina instituída pelo Poder Público Federal. 
 
 
67. Proprietário de imóvel localizado em área considerada de expansão urbana, em cuja extensão passa um riacho de cerca de

3 metros de largura, pretende realizar atividade de aquicultura nas margens do rio. Sobre a situação hipotética acima e 
considerando o que estabelece a legislação que protege a vegetação nativa: 

 
(A) A área que margeia o rio não pode ser considerada área de preservação permanente, vez que esta proteção se estende 

apenas aos imóveis situados em área rural. 
 
(B) Não é autorizada a promoção de nenhum tipo de atividade econômica se a propriedade onde se situar a área de 

preservação permanente tiver dimensão de até quinze módulos fiscais. 
 
(C) O proprietário é obrigado a manter as margens do rio vegetadas, com largura mínima de trinta metros, por tratar-se de área 

de preservação permanente, sendo que caso tenha havido a supressão da vegetação, deverá promover sua 
recomposição. 

 
(D) A área que margeia o rio é considerada como reserva legal e não pode ser utilizada para promoção de qualquer tipo de 

atividade econômica, ainda que mediante trabalho de agricultura familiar. 
 
(E) A área que margeia o rio é considerada área de preservação ambiental, sendo vedado o acesso de pessoas e animais 

para obtenção de água e para realização de atividades, ainda que de baixo impacto ambiental. 
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68. Considere as assertivas abaixo. 
 
 I. As Unidades de Conservação são espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos, dos quais também 

são espécies as áreas de preservação permanente e a reserva legal. 
 
 II. As Unidades de Conservação não podem pertencer ao domínio privado, sendo que após a instituição de uma Unidade de 

Conservação, cabe ao Poder Público promover a desapropriação da área. 
 
 III. Todas as Unidades de Conservação devem dispor de plano de manejo, elaborado no prazo de dois anos a partir de sua 

criação, devendo abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos. 
 
 IV. As Unidades de Conservação podem ser criadas por ato do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, porém sua 

alteração ou supressão somente poderá se dar por ato do Poder Legislativo. 
 
 Com base na legislação ambiental, está correto o que consta APENAS de 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) II e IV 
 
(C) II, III e IV. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I e IV. 

 
 
69. A Administração Pública, responsável pela coleta de lixo em um município, vem depositando o lixo coletado em terrenos 

espalhados pelo município, deixando o material a céu aberto, causando a contaminação de riachos e do solo, além de danos à 
saúde da população. A Associação Amigos do Bairro Andorinhas, associação civil de direito privado e interesse público, cujo 
estatuto prevê como finalidade a defesa de bens ambientais e proteção ao patrimônio público e social, fundada há seis meses e 
com sede no Município pretende adotar as medidas cabíveis em face dos danos ambientais causados pela municipalidade. 
Acerca da situação hipotética descrita e em relação à propositura de Ação Civil Pública (ACP): 

 
(A) A Associação Amigos do Bairro Andorinhas possui legitimidade para ajuizar ACP, assim como o Ministério Público, 

Defensoria Pública, Partidos Políticos e as Mesas Diretoras das Casas Legislativas. 
 
(B) A decisão proferida em sede de ACP poderá determinar à municipalidade que se abstenha de depositar o lixo 

irregularmente, que realize a limpeza completa dos locais já poluídos, bem como estipular uma condenação em dinheiro, 
cujo valor deverá reverter a um fundo instituído pelo Poder Público. 

 
(C) Poderá ser intentada ACP contra a municipalidade, vedada a utilização de medidas de urgência, tendo em vista o risco de 

irreversibilidade da pretensão concedida pela via provisória. 
 
(D) A sentença proferida em sede de ACP fará coisa julgada intra parts, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que o legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova. 

 
(E) ACP que venha a ser ajuizada pela Associação legitimada poderá contar com litisconsórcio ativo do Ministério Público e de 

outras associações legitimadas. 
 
 
70. O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos foi instituído com o objetivo de implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, competindo 
 

(A) ao Comitê de Bacia Hidrográfica analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos 
gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela 
administração desses recursos. 

 
(B) à Agência de Águas estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança 

por seu uso, bem como arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos. 

 
(C) ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários, bem como estabelecer diretrizes para implementação 
da Política Nacional de Segurança de Barragens. 

 
(D) aos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos 

e sugerir os valores a serem cobrados, bem como estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso 
múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

 
(E) ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos deliberar sobre a inclusão de representantes de comunidades indígenas e da 

FUNAI nos debates acerca de questões relacionadas a recursos hídricos com interesse em determinada bacia hidro-
gráfica. 
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