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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

‘Somos cada vez menos felizes e produtivos porque 
estamos viciados na tecnologia’ 

 

[...] 
O cotidiano digital descrito pela jornalista espanhola Marta 
Peirano, autora do livro El enemigo conoce el sistema (O 
inimigo conhece o sistema, em tradução livre), esconde na 
verdade algo nada trivial: um sequestro rotineiro de nossos 
cérebros, energia, horas de sono e até da possibilidade de 
amar no que ela chama de “economia da atenção”, movida 
por tecnologias como o celular. Nesse ciclo, os poderosos do 
sistema enriquecem e contam com os melhores cérebros do 
mundo trabalhando para aumentar os lucros enquanto 
entregamos tudo a eles. 
“O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você 
oferece em troca”, diz a jornalista. Desde os anos 90, quando 
descobriu a cena dos hackers em Madri, até hoje, ela não 
parou de enxergar a tecnologia com um olhar crítico e refle-
xivo. Seu livro narra desde o início libertário da revolução 
digital até seu caminho para uma “ditadura em potencial”, 
que para ela avança aos trancos e barrancos, sem que 
percebamos muito. Marta Peirano foi uma das participantes 
do evento Hay Festival Cartagena, um encontro de escrito-
res e pensadores que aconteceu na cidade colombiana entre 
30 de janeiro e 2 de fevereiro. A seguir, leia a entrevista 
concedida à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. 
 

BBC News Mundo: Você diz que a “economia da atenção” 
nos rouba horas de sono, descanso e vida social. Por quê? 
 

Marta Peirano: A economia da atenção, ou o capitalismo de 
vigilância, ganha dinheiro chamando nossa atenção. É um 
modelo de negócios que depende que instalemos seus apli-
cativos, para que eles tenham um posto de vigilância de 
nossas vidas. Pode ser uma TV inteligente, um celular no 
bolso, uma caixinha de som de última geração, uma assina-
tura da Netflix ou da Apple. E eles querem que você os use 
pelo maior tempo possível, porque é assim que você gera 
dados que os fazem ganhar dinheiro. 
 

BBC News Mundo: Quais dados são gerados enquanto 
alguém assiste a uma série, por exemplo? 
 

Peirano: A Netflix tem muitos recursos para garantir que, 
em vez de assistir a um capítulo por semana, como fazíamos 
antes, você veja toda a temporada em uma maratona. Seu 
próprio sistema de vigilância sabe quanto tempo passamos 
assistindo, quando paramos para ir ao banheiro ou jantar, a 
quantos episódios somos capazes de assistir antes de ador-
mecer. Isso os ajuda a refinar sua interface. Se chegarmos ao 
capítulo quatro e formos para a cama, eles sabem que esse 
é um ponto de desconexão. Então eles chamarão 50 gênios 
para resolver isso e, na próxima série, ficaremos até o capí-
tulo sete. 
 

BBC News Mundo: Os maiores cérebros do mundo traba-
lham para sugar nossa vida? 
 

Peirano: Todos os aplicativos existentes são baseados no 
design mais viciante de que se tem notícia, uma espécie de 
caça-níquel que faz o sistema produzir o maior número 
possível de pequenos eventos inesperados no menor tempo 
possível. Na indústria de jogos, isso é chamado de frequên-
cia de eventos. Quanto maior a frequência, mais rápido você 
fica viciado, pois é uma sequência de dopamina. Toda vez 
que há um evento, você recebe uma injeção de dopamina — 
quanto mais eventos encaixados em uma hora, mais você 
fica viciado. 
 

BBC News Mundo: Todo tuíte que leio, todo post no Face-
book que chama minha atenção, toda pessoa no Tinder de 
quem gosto é um “evento”? 
 

Peirano: São eventos. E, na psicologia do condicionamento, 
há o condicionamento de intervalo variável, no qual você 
não sabe o que vai acontecer. Você abre o Twitter e não sabe 
se vai retuitar algo ou se vai se tornar a rainha da sua galera 
pelos próximos 20 minutos. Não sabendo se receberá uma 
recompensa, uma punição ou nada, você fica viciado mais 
rapidamente. A lógica deste mecanismo faz com que você 
continue tentando, para entender o padrão. E quanto 
menos padrão houver, mais seu cérebro ficará preso e conti-
nuará, como os ratinhos na caixa de [B.F.] Skinner, que 
inventou o condicionamento de intervalo variável. O rato 
ativa a alavanca obsessivamente, a comida saindo ou não. 
[...] 
 

BBC News Mundo: Poderíamos nos caracterizar como vicia-
dos em tecnologia? 
 

Peirano: Não somos viciados em tecnologia, somos viciados 
em injeções de dopamina que certas tecnologias incluíram 
em suas plataformas. Isso não é por acaso, é deliberado. Há 
um homem ensinando em Stanford (universidade) àqueles 
que criam startups para gerar esse tipo de dependência. 
Existem consultores no mundo que vão às empresas para 
explicar como provocá-la. A economia da atenção usa o vício 
para otimizar o tempo que gastamos na frente das telas. 
 

[...] 
BBC News Mundo: Essa conscientização, de entender como 
funciona, ajuda? É o primeiro passo? 
 

Peirano: Acho que sim. Também percebo que o vício não 
tem nada a ver com o conteúdo dos aplicativos. Você não é 
viciado em notícias, é viciado em Twitter; não é viciado em 
decoração de interiores, é viciado em Pinterest; não é 
viciado em seus amigos ou nos seus filhos maravilhosos 
cujas fotos são postadas, você é viciado em Instagram. O 
vício é gerado pelo aplicativo e, quando você o entende, co-
meça a vê-lo de maneira diferente. Não é falta de vontade: 
eles são projetados para oferecer cargas de dopamina, que 
dão satisfação imediata e afastam de qualquer outra coisa 
que não dá isso na mesma medida, como brincar com seu 
filho, passar tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou 
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terminar um trabalho — tudo isso exige uma dedicação, já 
que há satisfação, só que não imediata. 
[...] 
 (Diana Massis, Da BBC News Mundo. 23 fevereiro 2020. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-51409523.) 
 
Questão 01 
As afirmações a seguir tratam algumas caraterísticas estru-
turais do gênero textual “entrevista”; analise-as. 
I. Com o objetivo de chamar a atenção de leitores, o título 

das entrevistas costuma destacar uma frase do entrevis-
tado.   

II. Assim como outros textos jornalísticos, a entrevista pode 
apresentar o recurso da linha fina, ou seja, um breve 
resumo do conteúdo abordado, com o desdobramento 
do título.  

III. Para ser publicada na modalidade escrita, a entrevista é 
geralmente editada, o que inclui, por exemplo, a exclu-
são de marcadores conversacionais e a reformulação de 
trechos em que haja descontinuidade sintática.   

Aplica-se a essa entrevista o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 02 
As seguintes afirmações sobre a parte do texto destinada à 
abertura da entrevista são corretas, EXCETO:   
A) A abertura da entrevista destina-se meramente à apre-

sentação da entrevistada. 
B) Na abertura da entrevista, há informações sobre o 

assunto que será abordado.  
C) Há, no texto de abertura, informações explícitas que 

esclarecem o motivo da entrevista. 
D) Em relação à situação de produção, o texto de abertura 

explica que a entrevista foi concedida a um veículo de 
imprensa internacional.  

 
Questão 03 
O tema dessa entrevista é: 
A) O impacto positivo da revolução digital no desenvolvi-

mento cognitivo dos indivíduos.  
B) A origem das transformações tecnológicas, que ficaram 

conhecidas como “revolução digital”. 
C) A apresentação de um modelo de mercado que investe 

na obtenção de informações pessoais. 
D) A invasão de hackers a sistemas computacionais para 

sequestrar dados de usuários da internet.  
 
Questão 04 
“Quais dados são gerados enquanto alguém assiste a uma 
série, por exemplo?” Com essa pergunta, o entrevistador 
pretende:  
A) Refutar a resposta anterior.  
B) Introduzir um novo assunto.  
C) Abrir espaço para uma explicação ilustrativa.  
D) Sinalizar permissão para uma exposição teórica. 

Questão 05 
Para a jornalista espanhola, a expressão “economia da 
atenção”: 
A) Resume a ideia de que as pessoas estão mais desatentas, 

por causa da quantidade de ofertas de entretenimento 
na internet. 

B) Significa que a tecnologia está sendo usada para tornar 
as pessoas mais produtivas e conectadas entre si, através 
das redes virtuais de interação.   

C) Designa uma ramificação de empresas de tecnologia que 
investem na otimização do tempo dos usuários para que 
possam executar tarefas com mais agilidade.  

D) Denomina um modelo de transação comercial que 
depende da instalação de aplicativos desenvolvidos por 
empresas de tecnologia com o objetivo de vigiar os 
usuários. 

 
Questão 06 
“A Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez 
de assistir a um capítulo por semana, como fazíamos antes, 
você veja toda a temporada em uma maratona. Seu pró-
prio sistema de vigilância sabe quanto tempo passamos 
assistindo, quando paramos para ir ao banheiro ou jantar, 
a quantos episódios somos capazes de assistir antes de 
adormecer.” As palavras grifadas têm, respectivamente, os 
mesmos sentidos de: 
A) almejar / cautela 
B) anelar / precaução 
C) ansiar / observação 
D) assegurar / espreita 
 
Questão 07 
O verbo destacado deve sua flexão à palavra sublinhada em:  
A) “O rato ativa a alavanca obsessivamente, a comida sain-

do ou não.”  
B) “A lógica deste mecanismo faz com que você continue 

tentando, [...].”  
C) “[…] um encontro de escritores e pensadores que aconte-

ceu na cidade colombiana […].”  
D) “A economia da atenção, ou o capitalismo de vigilância, 

ganha dinheiro chamando nossa atenção.” 
 
Questão 08 
Marta Peirano defende que as pessoas se tornam depen-
dentes dos aplicativos que usam por que:  
A) Elas têm a necessidade de expor publicamente suas vidas 

privadas.    
B) Essas ferramentas tecnológicas são projetadas com base 

em teorias científicas comprovadas de condicionamento.  
C) A vida passa a ser mais simples com o auxílio dessas 

ferramentas tecnológicas, já que elas facilitam a intera-
ção entre as pessoas.   

D) O conteúdo dos aplicativos é viciante e eles conseguem 
atender a necessidades individuais, como, por exemplo, 
se informar ou interagir com outras pessoas. 
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Questão 09 
O objetivo dessa entrevista é:  
A) Construir o perfil de uma pessoa pública, no caso, da 

jornalista espanhola Marta Peirano. 
B) Obter o depoimento da jornalista Marta Peirano sobre o 

uso da tecnologia como ferramenta de trabalho. 
C) Promover uma discussão em torno de um tema transver-

sal por meio da exposição da opinião de uma especialista. 
D) Expor as mudanças na prática do jornalismo investigativo 

em função das novas ferramentas tecnológicas, desen-
volvidas para examinar e observar minunciosamente os 
acontecimentos.   

 
Questão 10 
O artigo é uma das classes de palavras variáveis que 
concorda, em gênero e em número, com o substantivo que 
o acompanha. Todas as palavras destacadas são artigos 
em: 
A) “E eles querem que você os use pelo maior tempo possí-

vel, porque é assim que você gera dados que os fazem 
ganhar dinheiro.” 

B) “A Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez 
de assistir a um capítulo por semana [...] você veja toda a 
temporada em uma maratona.”  

C) “Nesse ciclo, os poderosos do sistema enriquecem e con-
tam com os melhores cérebros do mundo trabalhando 
para aumentar os lucros enquanto entregamos tudo a 
eles.”  

D) “Todos os aplicativos existentes são baseados no design 
mais viciante de que se tem notícia, uma espécie de caça-
-níquel que faz o sistema produzir o maior número possí-
vel de pequenos eventos inesperados no menor tempo 
possível.” 

 
Questão 11 
I. Em “Pode ser uma TV inteligente, um celular no bolso, 

uma caixinha de som de última geração, uma assinatura 
da Netflix ou da Apple.”, as vírgulas foram usadas para 
separar os elementos que compõem o predicativo, ou 
seja, um dos termos da oração.  

II. Em “E, na psicologia do condicionamento, há o condi-
cionamento de intervalo variável, no qual você não sabe 
o que vai acontecer.”, a vírgula que antecede a expressão 
“no qual” foi usada para sinalizar a introdução de uma 
informação de natureza explicativa. 

III. Em “Você não é viciado em notícias, é viciado em Twitter; 
não é viciado em decoração de interiores, é viciado em 
Pinterest; [...]”, o ponto-e-vírgula foi empregado apenas 
como recurso estilístico, porque pode ser substituído 
pela vírgula, sem que haja prejuízo sintático.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 12 
I. “Seu livro narra desde o início libertário da revolução 

digital até seu caminho para uma ‘ditadura em poten-
cial’, que para ela avança aos trancos e barrancos [...]” 

II. “[...] não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos 
maravilhosos cujas fotos são postadas, você é viciado em 
Instagram.” 

Sobre os períodos destacados em I e II, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F paras as falsas.  
(     ) Em II, a palavra “cujas”, além de estabelecer coesão 

referencial, explicita uma relação de posse. 
(     ) Em I e II há pronome relativo responsável por introdu-

zir oração com valor semântico de adjetivo. 
(     ) Em I, a expressão “que” pode ser substituída por “as 

quais”, sem que haja prejuízo sintático-semântico. 
(     ) Em I, “que” refere-se e concorda com “revolução digi-

tal”; em II, “cujas” refere-se e concorda com “amigos e 
filhos”. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.  
B) F, V, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, V, F. 
 
Questão 13 
O referente indicado entre parênteses para a palavra 
destacada está INCORRETO em:  
A) “E eles querem que você os use pelo maior tempo possível 

[...]” (aplicativos) 
B) “Então eles chamarão 50 gênios para resolver isso […].” 

(o ponto de desconexão)  
C) “Existem consultores no mundo que vão às empresas 

para explicar como provocá-la.” (a dependência) 
D) “O vício é gerado pelo aplicativo e, quando você o en-

tende, começa a vê-lo de maneira diferente.” (o vício)  
 
Questão 14 
Considerando a substituição do segmento de texto grifado 
pelo o que está entre parênteses, o verbo que deverá 
permanecer no singular está em: 
A) “O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que 

você oferece em troca [...]” (o valor que se atribui as 
coisas) 

B) “A lógica deste mecanismo faz com que você continue 
tentando, para entender o padrão.” (a organização e o 
planejamento de funcionamento) 

C) “[...] tudo isso exige uma dedicação, já que há satisfação, 
só que não imediata.” (brincar com seu filho, passar 
tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou terminar 
um trabalho) 

D) “O cotidiano digital descrito pela jornalista espanhola 
Marta Peirano, autora do livro El enemigo conoce el 
sistema (O inimigo conhece o sistema, em tradução livre), 
esconde na verdade algo nada trivial: […]” (as práticas 
corriqueiras do meio virtual abordadas) 
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Questão 15 
Conforme explica Peirano, o objetivo dos aplicativos não é 
facilitar a vida das pessoas, eles não foram projetados para 
isso. A relação semântica implícita, estabelecida entre as 
duas orações destacadas, torna-se explícita com a inserção, 
depois da vírgula, do conectivo: 
A) Mas. 
B) Porque. 
C) Embora.  
D) Por isso. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 16 
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, o Painel de Navegação está situado na Guia: 
A) Design. 
B) Exibição. 
C) Página Inicial. 
D) Layout da Página. 
 
Questão 17 
Sobre o Windows 10, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Alguns mouses e teclados incluem interfaces de gerencia-

mento personalizadas, mas não substituem as configurações 
do Windows, uma vez que estas são para funcionamento 
com o sistema.  

II. No mouse, é possível restaurar o ponteiro selecionado 
para o padrão do esquema original sempre que quiser 
clicando em Usar Padrão. 

III. No teclado é possível testar as configurações do Intervalo 
de Repetição e da Taxa de Repetição na parte inferior da 
área Repetição de Caractere. 

IV. É possível avançar e voltar entre páginas Web visitadas, 
pressionando a tecla Ctrl e, então, girando a roda do 
mouse. 

Está correto o que se afirma em 
A) I e II. 
B) I e III.  
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
Questão 18 
Ao trabalhar em uma planilha, fazendo uso do Microsoft Excel 
2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, considere 
que duas formatações são necessárias: aplicar o formato de 
número científico com duas casas decimais e aplicar o formato 
Data, com dia, mês e ano. São, respectivamente, as teclas de 
atalho para tais formatações na planilha:  
A) Ctrl + Shift + $; Ctrl + Shift + ! 
B) Ctrl + Shift + ^; Ctrl + Shift + # 
C) Ctrl + Shift + #; Ctrl + Shift + % 
D) Ctrl + Shift + &; Ctrl + Shift + @ 
 
 

Questão 19 
No Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, diversas teclas de atalho podem ser usadas para as 
mais variadas ações; entretanto, algumas combinações de 
teclas não têm nenhuma função, ou seja, não representa 
nenhum atalho. Assinale-a. 
A) Ctrl + F 
B) Ctrl + P  
C) Ctrl + B 
D) Ctrl + M 
 
Questão 20 
No Sistema Operacional Windows 8, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, para abrir o botão Dispositivos, 
basta usar a tecla Logotipo Windows com a seguinte letra: 
A) I 
B) J 
C) K  
D) H 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Fernando já é servidor público concursado no cargo de 
professor no Município de Suzano e, recentemente, foi 
aprovado em um segundo cargo de professor para o mes-
mo ente federativo. A nomeação foi publicada enquanto 
Fernando encontrava-se em licença-paternidade. Sob a 
ótica do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Suzano, assinale a afirmativa correta. 
A) O servidor não precisa tomar posse, pois já é servidor do 

Município de Suzano. 
B) O prazo para a posse de Fernando inicia-se na data de 

publicação do provimento. 
C) O início do prazo de quinze dias para tomar posse começa 

a contar do final da licença-paternidade. 
D) O servidor precisa tomar posse, mas não passará por 

novo estágio probatório, já que os dois cargos são de 
professor. 

 
Questão 22 
Nos termos da Constituição Federal, considerando-se o que 
dispõe o Art. 30, compete ao Município organizar e prestar 
o serviço de: 
A) Segurança pública de forma direta ou delegada. 
B) Saúde pública mediante delegação de competência federal. 
C) Transporte urbano de forma centralizada ou descentrali-

zada. 
D) Educação básica mediante delegação de competência 

estadual. 
 
 
 



 

6 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGO: ASSISTENTE JURÍDICO (T)  ᴂ 

Questão 23 
Armando, após regular aprovação em concurso público, 
apresentou-se ao órgão competente para posse, sendo-lhe 
solicitado apresentar declaração de bens como documento 
necessário à investidura. Pelo que dispõe a Lei de Improbi-
dade Administrativa:  
A) A declaração de bens falsa implica pena de demissão. 
B) A declaração de bens somente é exigida aos agentes polí-

ticos. 
C) Se não prestar a declaração de bens, Armando será exo-

nerado. 
D) A declaração não deve ser exigida na posse, e sim na 

exoneração. 
 
Questão 24 
O prefeito do Município “X” determinou a instauração de 
Comissão Processante para apurar denúncia de ato de 
improbidade envolvendo o Diretor de uma Escola Munici-
pal. Pelo que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa 
diante dos indícios de improbidade, a Comissão deverá dar 
ciência do processo administrativo disciplinar ao:  
A) Ministério Público e Tribunal de Contas. 
B) Tribunal de Contas e Câmara Municipal.  
C) Tribunal de Justiça e Ministério da Educação. 
D) Ministério Público e Conselho Estadual de Educação. 
 
Questão 25 
Em determinada ação de improbidade administrativa, após 
analisar a manifestação do requerido, constatou-se que 
não houve participação de qualquer servidor público na 
prática do ato ilícito. Considerando este caso hipotético, 
nos termos da Lei nº 8.429/92: 
A) A ação deve ser rejeitada pelo juiz. 
B) A ação prosseguirá contra o beneficiário do ato.  
C) O juiz deve remeter a ação para o Tribunal de Justiça. 
D) O juiz deve receber a inicial e citar a Administração 

Pública. 
 
Questão 26 
Conforme dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Suzano, o teto remuneratório é o Subsídio de 
Prefeito, incluindo-se para fins de apuração do limite, além 
do vencimento básico: 
A) A gratificação natalina. 
B) O adicional de hora extra. 
C) O adicional de 1/3 de férias. 
D) A gratificação por escolaridade. 
 
Questão 27 
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, 
no que se refere ao adicional noturno estabelece que: 
A) O período noturno é compreendido entre 21h e 6h. 
B) A hora noturna tem duração de 52 minutos e 30 segundos. 
C) Será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora 

extra. 
D) Será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora 

normal. 

Questão 28 
Sobre a licença-maternidade conferida à adotante, o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Suzano estabelece 
que, no caso de adoção ou guarda judicial de: 
A) Criança até um ano de idade, o período de licença será de 

cento e oitenta dias. 
B) Criança até dois meses de idade, o período de licença será 

de cento e oitenta dias. 
C) Criança a partir de um ano até quatro anos de idade, o 

período de licença será de noventa dias. 
D) Criança a partir de quatro anos até oito anos de idade, o 

período de licença será de sessenta dias. 
 
Questão 29 
Caso Melissa, servidora do Município de Suzano, especialista 
em Epidemiologia, seja requisitada para acompanhar o Secre-
tário de Saúde em missão oficial junto à OMS no exterior, tal 
afastamento, nos termos do Estatuto dos Servidores, depen-
derá de ato autorizativo do:  
A) Prefeito. 
B) Chefe imediato. 
C) Poder Legislativo. 
D) Secretário de Saúde. 
 
Questão 30 
Conforme previsto no Estatuto dos Servidores, marque a 
licença que não interfere na aquisição das férias, quando 
concedidas no período aquisitivo: 
A) Serviço militar. 
B) Atividade política. 
C) Interesses particulares. 
D) Afastamento do cônjuge. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 31 
Em relação aos remédios constitucionais, nos termos previstos 
na Constituição Federal, o: 
A) Mandado de injunção visa anular ato lesivo ao patrimônio 

público, ficando, o autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

B) Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados. 

C) Mandado de segurança individual é instrumento destinado a 
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados 
de caráter público. 

D) Habeas data é cabível sempre que a falta de norma regu-
lamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liber-
dades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania. 
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Questão 32 
Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transporte urbano, conforme 
dispõe a Constituição Federal, é competência: 
A) Da União. 
B) Dos Estados. 
C) Do Município. 
D) Comum dos entes da federação. 
 
Questão 33 
Nos termos previstos na Constituição Federal, se lei do 
Município disciplinar a aplicação de recursos orçamentários 
provenientes da economia com despesas correntes de seus 
órgãos, poderá aplicar os valores economizados em:  
A) Modernização de parques e feiras públicas. 
B) Planos de contingência nas escolas públicas. 
C) Prêmio de produtividade para os servidores. 
D) Reaparelhamento apenas de hospitais públicos. 
 
Questão 34 
Trata-se de uma afirmativa correta, à luz do Direito Admi-
nistrativo brasileiro: 
A) Mérito do ato administrativo é elemento dos atos vinculados. 
B) Fato administrativo e ato administrativo são conceitos 

distintos. 
C) Atributos e requisitos do ato administrativo são conceitos 

sinônimos. 
D) Revogação e anulação são conceitos sinônimos em atos 

administrativos. 
 
Questão 35 
Sobre os poderes administrativos, é correto afirmar: 
A) O poder de polícia deriva do poder disciplinar, visto que 

toda sanção pressupõe que o punido esteja sujeito à 
hierarquia da Administração Pública. 

B) O poder disciplinar refere-se à possibilidade conferida à 
Administração Pública de intervir na propriedade privada 
com o objetivo de garantir sua função social. 

C) O poder regulamentar tem, por natureza, a característica 
de inovar no ordenamento jurídico já que, por meio do 
decreto, o Chefe do Executivo efetivamente legisla.  

D) O poder hierárquico não se confunde com o poder de 
polícia, pois este decorre de atividade externa e aquele 
decorre de atividade interna da Administração Pública.  

 
Questão 36 
Quanto à denominada responsabilidade extracontratual 
do Estado, é correto afirmar que sua previsão normativa 
decorre diretamente da: 
A) Constituição Federal. 
B) Lei dos Consórcios Públicos.  
C) Lei de Licitações e Contratos. 
D) Lei do Processo Administrativo. 
 

 

Questão 37 
João é credor de Paulo na quantia, em dinheiro, de R$ 4.000,00. 
Vencida a dívida, Paulo oferece em pagamento, a João, uma 
moto usada, cujo valor está estimado em R$ 6.000,00. Na 
hipótese narrada, nos termos do Código Civil brasileiro:   
A) Paulo, na condição de devedor, é quem escolhe a forma 

como quer adimplir a dívida. 
B) João não é obrigado a receber a moto, desde que prove 

em juízo que não tem interesse no bem. 
C) João não é obrigado a receber a moto em substituição ao 

valor em dinheiro, ainda que mais valiosa. 
D) Paulo somente pode pagar a dívida mediante oferta de 

bem que corresponda ao dobro do valor em dinheiro. 
 
Questão 38 
Marcondes comprometeu-se, em contrato de compra e 
venda, a transferir a propriedade de um veículo a André, 
mediante pagamento a ser realizado em dez prestações. O 
contrato dispõe que, após o adimplemento da quarta 
parcela, Marcondes entregaria a posse do bem a André. 
Dias antes do vencimento da quarta parcela, Marcondes 
soube que André perdeu grande parte do seu patrimônio 
em um jogo de azar. Diante da situação hipotética, é 
correto afirmar que:  
A) Marcondes pode deixar de transferir a posse do veículo a 

André, apenas após o atraso, de noventa dias, no pagamento 
da quarta parcela, mediante notificação em cartório. 

B) A mera suspeita do risco de inadimplência das parcelas 
vincendas não permite a aplicação da exceção do contrato 
não cumprido, sendo hipótese de presunção absoluta de 
boa-fé. 

C) Marcondes, a princípio, pode deixar de transferir a posse 
do veículo a André, amparado por norma do Código Civil 
brasileiro que dispõe sobre a exceção do contrato não 
cumprido. 

D) A mera suspeita do risco de inadimplência das parcelas 
vincendas não permite a aplicação da exceção do 
contrato não cumprido, sendo hipótese de aplicação da 
teoria da aparência.   

 
Questão 39 
Em relação ao regime de bens entre os cônjuges, nos 
moldes do Código Civil brasileiro, assinale a alternativa 
correta. 
A) Se Pedro tem 72 anos de idade e pretende se casar com 

Carla, dois anos mais jovem que ele, o regime obrigatório 
será o de separação de bens. 

B) Se Lúcia casou-se no regime de separação absoluta de 
bens, ainda assim, para prestar fiança ou aval será 
necessária a autorização do cônjuge. 

C) Se Antônia se casou no regime de comunhão parcial de 
bens, poderá gravar de ônus real os bens imóveis do 
casal, sem necessidade de autorização. 

D) Se Márcio casou-se no regime de comunhão universal de 
bens, não poderá contrair empréstimo para a compra de 
um micro-ondas sem a autorização da esposa.  
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Questão 40 
Em determinada ação de procedimento comum, o magistrado 
proferiu decisão, concedendo tutela provisória de evidência em 
favor do autor, antes da citação do réu. Na hipótese narrada, 
nos termos do Código de Processo Civil brasileiro:   
A) Apenas a tutela provisória de urgência pode ser decidida 

sem a manifestação do réu.  
B) Antes da citação do réu, o magistrado apenas pode denegar 

o pedido de tutela de evidência. 
C) Apenas após a citação, ainda que antes da manifestação 

do réu, pode o magistrado apreciar a tutela de evidência. 
D) A tutela provisória de urgência e a de evidência podem 

ser decididas sem que a outra parte seja previamente 
ouvida. 

 
Questão 41 
Aurélia, brasileira, é casada com Pedro, estrangeiro de naciona-
lidade italiana, ambos com residência no Brasil e em Portugal. 
Em um eventual divórcio, a partilha de bens situados no Brasil, 
nos termos do Código de Processo Civil:  
A) Pode ser feita perante a autoridade judiciária da Itália. 
B) Pode ser feita perante a autoridade judiciária de Portugal. 
C) É competência da autoridade judiciária brasileira, com 

exclusão de qualquer outra. 
D) É competência da autoridade judiciária estrangeira, mas 

depende de homologação da sentença judicial. 
 
Questão 42 
Em uma ação de recuperação judicial que tramita na Justiça 
Estadual, na Vara de Falências e Recuperações Judiciais, 
uma empresa pública federal peticionou manifestando 
interesse no feito. Nos termos do Código de Processo Civil:  
A) Se a intervenção fosse de autarquia federal, os autos seriam 

remetidos ao juízo federal. 
B) A remessa dos autos para a Justiça Federal depende da 

concordância da recuperanda. 
C) A intervenção da empresa pública federal não atrai a 

competência da Justiça Federal. 
D) A remessa dos autos para a Justiça Federal depende da 

concordância do Ministério Público. 
 
Questão 43 
Remuneração é conceituada como o conjunto de todas as 
vantagens auferidas pelo empregado, de natureza salarial ou 
não, pecuniárias ou não, decorrentes do contrato de trabalho. 
Já salário é definido como parte integrante da remuneração, 
representando as parcelas auferidas como contraprestação 
do serviço disponibilizado ao empregador. Quanto à classifi-
cação da remuneração, assinale a afirmativa correta. 
A) Salário in natura ou utilidade é o pagamento efetuado por 

meio de utilidades. Sendo certo que este tipo de salário 
poderá perfazer até o percentual de 30% do salário contratual; 
o restante, necessariamente, será pago em dinheiro. 

B) Remuneração por tarefa possui como base a produção do 
trabalhador que estará dispensado do cumprimento do 
restante da jornada. Se ficar laborando, após o cumpri-
mento da tarefa diária, deverá receber um acréscimo ao 
valor do que foi estabelecido. 

C) Remuneração por unidade de obra compreende-se o que 
é fixado por unidade produzida durante a jornada de 
trabalho. O montante é calculado em função da produção 
do empregado e o tempo que o trabalhador permanece 
à disposição do empregador. 

D) Remuneração por unidade de tempo compreende a remu-
neração paga ao empregado em função do tempo que ficou ou 
permaneceu à disposição do empregador. Havendo contra-
tação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à 
previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é 
lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo 
proporcional ao tempo trabalhado. 

 
Questão 44 
Os contratos são feitos para serem cumpridos: pacta sunt 
servanda. Esse princípio também é válido para o contrato 
individual de trabalho. A alteração de função é a alteração 
que ocorre na qualificação profissional do empregado. 
Assim, é INCORRETO afirmar que: 
A) O rebaixamento não é permitido, seja hierárquico, seja 

funcional, mesmo que não traduza diminuição de salário.  
B) A promoção é o ato pelo qual o empregado é elevado de 

um cargo para outro, dentro da estrutura empresarial, 
com a percepção de vantagens. 

C) No caso de o cargo de confiança ter sido exercido por dez ou 
mais anos, o afastamento, sem a ocorrência de um justo 
motivo, gera a manutenção do pagamento da gratificação 
de função. 

D) Não se considera alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo empregado reverta ao 
cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício 
de função de confiança. 

 
Questão 45 
Em relação à prescrição e decadência, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. É cabível a arguição da prescrição durante todo o processo 

de conhecimento ou mesmo em sede recursal ou, ainda, até 
o momento da formulação das contrarrazões do recurso ou 
recurso adesivo. 

II. A prescrição do direito de reclamar a concessão das 
férias ou o pagamento da respectiva remuneração é 
contada da cessação do contrato de trabalho ou do 
término do período concessivo, se for mais benéfico ao 
trabalhador. 

III. A menoridade trabalhista não é fator impeditivo da pres-
crição, independentemente de ser o menor absolutamente 
ou relativamente incapaz, desde que a relação de emprego 
tenha economia própria. 

IV. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo 
ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em 
juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem 
resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em 
relação aos pedidos idênticos. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e IV.  
C) II e III. 
D) II e IV. 
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Questão 46 
O fenômeno da terceirização possui argumentos favoráveis e 
contrários. Os favoráveis são: a modernização da adminis-
tração empresarial com a redução de custos, aumento da 
produtividade com a criação de novos métodos de gerencia-
mento da atividade produtiva. Os contrários são: a redução dos 
direitos globais dos trabalhadores, tais como a promoção, 
salários, fixação na empresa e vantagens decorrentes de 
convenções e acordos coletivos.  

(Pessoa, JORGE NETO; Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de 
Q. Direito do Trabalho, 9ª edição. Grupo GEN, 10/2018.) 

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. 
A) Em caso de reconhecimento de fraude na terceirização, a

empresa tomadora responde subsidiariamente pelos débitos
trabalhistas, independentemente de ter sido previamente
inserida na relação jurídica processual.

B) É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do 
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente-
mente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

C) Para constatação de fraude na terceirização deve-se
verificar se há caracterização da relação de emprego, em
especial, a subordinação, mesmo que sejam observados
os parâmetros formais fixados pela legislação vigente.

D) A legislação que regula a terceirização traz expressamente a 
igualdade de condições aos empregados das empresas
prestadoras de serviço, devendo ser garantido o mesmo
salário dos empregados vinculados à empresa tomadora
que exercerem função similar.

Questão 47 
A CLT informa que, aberta a audiência, o juiz ou presidente 
proporá a conciliação. Caso não seja possível a composição, 
é correto afirmar que: 
A) Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão

pormenorizados em ata, de que constará, na íntegra, a
decisão.

B) A parte deverá apresentar sua defesa de forma escrita pelo
sistema de processo judicial eletrônico até a audiência, sob
pena de serem aplicados os efeitos da revelia.

C) Encerrada a instrução, poderão as partes aduzir razões
finais. Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação, 
e, não se realizando esta, será proferida a decisão.

D) A audiência de julgamento será contínua, sob pena de
nulidade em caso de continuação para a primeira desim-
pedida, independentemente de nova notificação.

Questão 48 
Na visão pós-positivista, a normatividade dos princípios e a 
centralidade da argumentação jurídica e dos direitos funda-
mentais são determinantes para que direito e moral sejam 
pensados não como esferas autônomas, mas complementares. 
Na seara processual trabalhista, são consideradas fontes formais, 
EXCETO: 
A) Fatos sociais.
B) Tratados Internacionais.
C) Regimentos Internos dos Tribunais.
D) Condutas praticadas reiteradamente em juízos e tribunais.

Questão 49 
Em relação à tramitação dos processos e decisões, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) Quando não juntada a ata ao processo em quarenta e oito

horas, contadas da audiência de julgamento, o prazo para
recurso será contado da data em que a parte receber a
intimação da sentença.

B) No que concerne ao Ministério Público do Trabalho, caso
esteja no polo passivo da demanda, entre a ciência da
data da audiência e a sua realização deve existir um lapso 
temporal mínimo de dez dias.

C) O juiz não será livre para apreciar e valorar a prova, vendo
apreciar a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento.

D) Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente
sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, mesmo
quando a petição inicial não estiver acompanhada de
instrumento que a lei considerar da substância do ato.

Questão 50 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, 

as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época
em que os empregados trabalhavam para a empresa
sucedida, são de responsabilidade do sucessor.

II. O grupo econômico constitui a figura do empregador único. 
A solidariedade entre as empresas do grupo econômico é
tanto passiva quanto ativa, posto que o labor prestado pelo 
empregado beneficia todo o grupo.

III. O responsável solidário, integrante de grupo econômico,
que não participou da relação processual como reclamado
e que, portanto, não consta no título executivo judicial
como devedor, também poderá ser sujeito passivo na
execução.

IV. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo 
grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho,
caracteriza a coexistência de mais de um contrato de
trabalho, salvo ajuste em contrário.

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II e III.
B) I, II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos, ainda que terapêuticos etc., o que 
não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. No caso do candidato, 
durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente 
lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do Concurso Público. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame em tela, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão 
ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão 
de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta sala e, ainda, pelo Coordenador da Unidade 
de Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


