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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A Amazônia é o centro do mundo 
 

Eu quero começar lembrando onde nós estamos. E 
quero lembrar que nós estamos no centro do mundo. Essa 
não é uma frase retórica. Também não é uma tentativa de 
construir uma frase de efeito. No momento em que o 
planeta vive o colapso climático, a floresta Amazônica é 
efetivamente o centro do mundo. Ou, pelo menos, é um dos 
principais centros do mundo. Se não compreendermos isso, 
não há como enfrentar o desafio do clima. 

Esta é justamente a razão de colocarmos o nosso corpo 
aqui, nesta cidade, Manaus, capital do Amazonas, estado do 
Brasil, país que abriga cerca de 60% da Amazônia. Manaus é 
tanto uma floresta em ruínas como as ruínas de uma ideia 
de país. Manaus pode ser vista como a escultura viva de um 
conflito iniciado em 1500, com a invasão europeia que 
causou a morte de centenas de milhares de homens e 
mulheres indígenas e a extinção de dezenas de povos. Neste 
momento, em 2019, testemunhamos o início de um novo e 
desastroso capítulo. 

O Brasil é um grande construtor de ruínas. O Brasil 
constrói ruínas em dimensões continentais desde que 
começou a ser inventado pelos europeus no século 16. Para 
sermos capazes de resistir nós precisamos nos tornar 
floresta — e resistir como floresta. Como floresta que sabe 
que carrega consigo as ruínas, que carrega consigo tanto o 
que é quanto o que deixou de ser. Parece-me que é a esse 
sentimento afetivo que precisamos dar forma para dar 
sentido à nossa ação. Para isso temos que deslocar algumas 
placas tectônicas de nosso próprio pensamento. Temos que 
descolonizar a nós mesmos. 

O fato de a Amazônia ainda ser vista como um longe e 
também — ou principalmente — como uma periferia dá a 
dimensão da estupidez da cultura ocidental branca, de 
matriz primeiro europeia e depois norte-americana, essa 
estupidez que molda e dá forma às elites políticas e 
econômicas do mundo e também do Brasil. E, em parte, 
também às elites intelectuais do Brasil e do planeta. 
Acreditar que a Amazônia é longe e que a Amazônia é 
periferia, quando qualquer possibilidade de controle do 
aquecimento global só é possível com a floresta viva, é uma 
ignorância de proporções continentais. A floresta é o perto 
mais perto que todos nós aqui temos. E o fato de muitos de 
nós nos sentirmos longe quando aqui estamos só mostra o 
quanto o nosso olhar está contaminado, formatado e 
distorcido. Colonizado. 

Dias atrás eu conversava com procuradores e 
defensores públicos que chegaram há pouco em cidades do 
interior amazônico. Era o primeiro posto deles. Porque essa 
é a lógica. A Amazônia é o epicentro dos conflitos, mas, para 
fiscalizar o Estado e defender os direitos dos mais desamparados, 

as instituições mandam os sem nenhuma experiência. Alguns 
deles — não todos — interpretam que estão sendo enviados a 
uma região amazônica como um teste ou mesmo um castigo, 
um calvário que precisam passar antes de ter um posto 
“decente”. Parte deles — não todos — não vê a hora de ter o 
que é chamado de “remoção” e deixar essa bad trip para trás. 
E não é culpa deles, ou não é só culpa deles, porque essa é a 
lógica das instituições, este é o olhar para a Amazônia. 
Felizmente alguns deles percebem à importância do seu papel, 
aprendem, compreendem, permanecem e se tornam 
servidores públicos essenciais para a luta pelos direitos em 
regiões onde os direitos pouco ou nada valem. 

Lembrei a eles que, como eu, eram privilegiados. Eles 
estavam justamente no centro do mundo. Eles estavam no 
melhor lugar para se estar para quem tinha escolhido aquela 
profissão. Mas teriam que se esforçar muito para superar a 
sua ignorância, como eu me esforço todos os dias para 
superar a minha. Era a população local, eram os povos da 
floresta que teriam de ter enorme paciência para explicar a 
eles o que precisam saber, já que pouco ou nada sabem 
quando aqui chegam. O mesmo princípio vale para 
jornalistas e também para cientistas. 

Somos nós que precisamos da ajuda dos povos da 
floresta. É deles o conhecimento sobre como viver apesar 
das ruínas. São eles os que têm experiência sobre como 
resistir às grandes forças de destruição. Para que tenhamos 
alguma chance de produzir movimento de resistência precisamos 
compreender que, nesta luta, nós não somos os protagonistas. 

(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/09/opinion/1565386635_3112

70.html. Acesso em: 12/12/2019.) 
 
Questão 01 
Quanto à utilização da crase, considere as seguintes 
afirmações: 
I. No excerto “Parte deles — não todos — não vê a hora de 

ter o que é chamado de “remoção” e deixar essa bad trip 
para trás.” (5º§), o elemento sublinhado não recebe 
acento indicativo de crase porque o verbo “ver” é 
transitivo direto, não requisitando o emprego de 
preposição. Nesse caso, somente o artigo definido “a” 
figura diante do substantivo “hora”. 

II. No trecho “Felizmente alguns deles percebem à importância 
do seu papel, aprendem, compreendem, permanecem e se 
tornam servidores públicos essenciais para a luta pelos 
direitos em regiões onde os direitos pouco ou nada valem.” 
(5º§), o elemento sublinhado recebe acento indicativo de 
crase porque o verbo “perceber” é transitivo indireto, 
requisitando o emprego da preposição “a”, que, ao se juntar 
ao artigo definido “a”, forma “à”.  

É correto assinalar que:  
A) Ambas as afirmações são falsas. 
B) Ambas as afirmações são verdadeiras. 
C) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. 
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Questão 02 
Assinale a alternativa que apresenta, a seguir, um sinônimo 
da palavra “colapso” (1º§). 
A) Crise. 
B) Lamento. 
C) Equívoco. 
D) Cadafalso. 
 
Questão 03 
Na frase “O Brasil é um grande construtor de ruínas.” (3º§), 
há a presença de um verbo: 
A) De ligação. 
B) Bitransitivo. 
C) Transitivo direto. 
D) Transitivo indireto. 
 
Questão 04 
Quanto ao excerto “E o fato de muitos de nós nos sentirmos 
longe quando aqui estamos só mostra o quanto o nosso olhar 
está contaminado, formatado e distorcido. Colonizado.” 
(4º§), assinale a alternativa que, ao ser modificada a sua 
pontuação, distorce o sentido original da mensagem. 
A) “E o fato de muitos de nós nos sentirmos longe quando 

aqui estamos só mostra o quanto o nosso olhar está 
contaminado, formatado, distorcido, colonizado.”    

B) “E o fato de muitos de nós nos sentirmos longe quando 
aqui estamos só mostra o quanto o nosso olhar está: 
contaminado, formatado, distorcido e colonizado.” 

C) “E o fato de muitos de nós nos sentirmos longe quando 
aqui estamos só mostra o quanto o nosso olhar está 
contaminado, formatado e distorcido? Colonizado.”   

D) “E o fato de muitos de nós nos sentirmos longe quando 
aqui estamos só mostra o quanto o nosso olhar está 
contaminado, formatado, distorcido e colonizado.”   

 
Questão 05 
Na frase “O Brasil constrói ruínas em dimensões continentais 
desde que começou a ser inventado pelos europeus no século 
16.” (3º§), a locução conjuntiva assinalada exprime: 
A) Finalidade.  
B) Adversidade. 
C) Conformidade. 
D) Temporalidade. 
 
Questão 06 
No fragmento “E não é culpa deles, ou não é só culpa deles, 
porque essa é a lógica das instituições (...)”, (5º§), o 
pronome “deles” está fazendo a retomada anafórica do 
termo ou da expressão: 
A) conflitos (5º§). 
B) direitos dos mais desamparados (5º§). 
C) procuradores e defensores públicos (5º§). 
D) um teste ou mesmo um castigo, um calvário (5º§). 
 
 
 

Questão 07 
Em relação ao que é estritamente exposto pelo texto, é 
correto afirmar que: 
A) Os sem nenhuma experiência mandam na fiscalização do 

Estado. 
B) O autor do texto supera a sua ignorância da mesma forma 

que os povos da floresta. 
C) Ver a Amazônia como periferia tem origem na estupenda 

concepção da cultura oriental branca, de matriz primeiro 
europeia e depois norte-americana. 

D) Não compreender que a floresta Amazônica constitui um 
dos principais centros do mundo implica não conseguir 
encarar os sérios problemas climáticos. 

 
Questão 08 
Assinale a alternativa cujas palavras ou expressões sublinhadas 
estão sendo empregadas em sentido denotativo. 
A) Manaus pode ser vista como a escultura viva de um 

conflito iniciado em 1500. 
B) Para isso temos que deslocar algumas placas tectônicas 

de nosso próprio pensamento. 
C) Para sermos capazes de resistir nós precisamos nos 

tornar floresta — e resistir como floresta. 
D) Dias atrás eu conversava com procuradores e defensores 

públicos que chegaram há pouco em cidades do interior 
amazônico. 

 
Questão 09 
Nos períodos “Somos nós que precisamos da ajuda dos povos 
da floresta. É deles o conhecimento sobre como viver apesar 
das ruínas.” (7º§), se a palavra “nós” fosse substituída pelo 
pronome “eu”, quantas palavras ao todo (incluindo na 
contagem o termo a ser flexionado por determinação do 
enunciado) precisariam ter a grafia modificada para garantir 
a correta concordância verbo-nominal? 
A) Duas.  
B) Três. 
C) Quatro. 
D) Cinco. 
 
Questão 10 
A palavras “atrás” (5º§) é morfologicamente classificada 
como:  
A) Um advérbio. 
B) Um pronome. 
C) Uma conjunção. 
D) Uma preposição. 
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Questão 11 
I. “Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu 

cadáver dedico como saudosa lembrança estas Memórias 
Póstumas.” 

 
II. “(...) tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! 

Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimen-
talidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso 
que saía delas, como um corpo ressequido que se estira 
num banho tépido; sentia um acréscimo de estima por si 
mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência 
superiormente interessante.” 

 

Os trechos anteriores fazem parte de duas importantes 
obras da Literatura da Língua Portuguesa. Assinale a 
alternativa que indica correta e respectivamente a obra e 
os atores dos textos.   
A) I. Eu – Augusto Dos Anjos II. Amor I Love You – Marisa 

Monte 
B) I. Lira dos Vinte Anos – Álvares De Azevedo II. Amor I Love 

You – Arnaldo Antunes 
C) I. Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado De Assis 

II. Eu – Augusto Dos Anjos 
D) I. Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado De Assis 

II. O Primo Basílio – Eça de Queirós 
 
Questão 12 
Atualmente, há cada vez mais a preponderância dos 
processos de consumo, fazendo com que os sujeitos sejam 
levados a se identificarem com coisas e objetos que os levam 
a se diferenciarem dos demais, como também discriminar e 
hierarquizar grupos sociais. Sobre o processo de construção 
da identidade na cultura de consumo, é INCORRETO afirmar 
que:  
A) O que prepondera é a ilusão de que podemos realizar 

escolhas autênticas, mas, de fato, todas as escolhas já 
estão previstas pelo sistema.  

B) Objetos e mercadorias são usados para demarcar as 
relações sociais e determinam estilos de vida, posição social, 
além da maneira de as pessoas interagirem socialmente. 

C) As identidades contemporâneas se configuram no consumo, 
não dependendo daquilo que se possui ou do que se pode vir 
a consumir. Há um contentamento com o que se tem, próprio 
do mundo globalizado, que “supõe uma interação funcional 
de atividades econômicas e culturais dispersas, bens e 
serviços gerados por um sistema com muitos centros”.  

D) Não é o consumo que se organiza em torno das diferenças 
individuais, mas, sim, estas, assumindo a forma de 
personalização, é que se organizam em torno de modelos 
comunicados pelo sistema de consumo. Existe, inicialmente, 
a lógica da diferenciação social e, depois, a manifestação 
organizada das diferenças individuais, promove-se a 
anulação das diferenças “reais” e transforma as pessoas em 
seres contraditórios através da produção industrial da 
diferença. 

Questão 13 
Pode-se definir o Neoliberalismo como uma configuração 
de poder particular dentro do capitalismo, na qual o poder 
e a renda da classe capitalista foram restabelecidos depois 
de um período de retrocesso. Considerando o crescimento 
da renda financeira e o novo progresso das instituições 
financeiras, esse período pode ser descrito como uma nova 
hegemonia financeira, que faz lembrar as primeiras 
décadas do século XX nos EUA. Para compreender a 
natureza do Neoliberalismo, podemos pontuar como 
características mais relevantes da fase anterior à sua 
aplicação a partir de 1979, EXCETO: 
A) Uma fração bastante importante dos lucros permanecia 

nas empresas e era investida produtivamente. 
B) O poder e a renda da classe capitalista foram diminuídos 

depois da Grande Depressão e da II Guerra Mundial. 
C) A rentabilidade das instituições financeiras era tipicamente 

alta (em particular no contexto da propriedade pública 
dessas instituições financeiras).  

D) O Estado estava fortemente envolvido na gestão econômica; 
em vários casos, a propriedade de setores inteiros da economia 
era transferida ao Estado. 

 
Questão 14 

Abaixo à guitarra! 
 

Havia uma rivalidade muito estimulada pela TV Record 
também, que tinha um monopólio dos musicais da época, 
televisão não tinha novela, o forte da televisão era o musical 
e a Record tinha sob contrato 90% da música brasileira. Todo 
dia tinha um programa musical e a Record tinha interesse 
que os programas de televisão fossem para os jornais, para 
as rádios, para a vida das pessoas; então era engraçado 
porque na época se dizia que a MPB era a música brasileira 
e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente pensava: 
Meu Deus do céu, por que não pode haver uma música 
jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, 
mas que era pertinente nesse tempo a ponto das pessoas 
organizarem uma passeata em plena ditadura militar, com 
tanta coisa para protestar! Organizar uma passeata com 
300, 400 pessoas, com faixa, cartaz e as pessoas gritando: 
“Abaixo à guitarra! Abaixo à guitarra!” A guitarra elétrica 
como símbolo do imperialismo ianque, aqueles clichês do 
velho comunismo que estavam muito ativos na época.  

(Nelson Motta. Uma noite em 67. 2010.) 
 

A “Passeata Contra a Guitarra Elétrica”, ocorrida em 17 de 
julho de 1967, partindo do Largo de São Francisco para o antigo 
Teatro Paramount, o “Templo da Bossa” marcou a polarização 
entre dois grupos participantes do Fino da Bossa e da Jovem 
Guarda, programas da TV Record. Assinale, a seguir, os 
possíveis presentes entre os manifestantes da passeata. 
A) Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.                                                                                  
B) Elis Regina, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e Edu Lobo. 
C) Roberto Carlos, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e 

Wanderléa. 
D) Elis Regina, Erasmo Carlos, Geraldo Vandré e Roberto 

Carlos. 
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Questão 15 
Os pilares da sustentabilidade (econômico, social e ambiental) 
podem ser visualizados ao longo, de praticamente, todas as 
questões envolvendo a implantação das usinas eólicas. No 
entanto, é importante destacar que as questões econômicas 
estão no cerne das discussões e é por meio da viabilidade 
econômica dessas usinas que questões ambientais e sociais 
também são beneficiadas. Dessa forma, essa modalidade de 
energia tem se mostrado cada vez mais competitiva em 
decorrência do barateamento de equipamentos e da escala que 
o setor ganhou ao redor do globo, que demanda, cada vez mais, 
esse tipo de energia e outras de natureza renovável. Sobre a 
produção de energia eólica, é INCORRETO afirmar que:  
A) A crescente dependência da humanidade por recursos 

energéticos e questões como mudança climática, poluição 
e impactos econômicos decorrentes da dependência de 
combustíveis fósseis inibiu os investimentos em energia 
eólica. 

B) Define-se como sendo a energia cinética das massas de ar 
provocadas pelo aquecimento desigual na superfície do 
planeta. Além da radiação solar também há participação, 
na sua formação, de fenômenos geofísicos, como rotação 
da terra, marés atmosféricas, dentre outros.  

C) Entre os principais impactos socioambientais de usinas 
eólicas destacam-se os sonoros e os visuais. Os impactos 
sonoros são devido ao ruído dos rotores e variam de acordo 
com as especificações dos equipamentos. A fim de evitar 
transtornos à população vizinha, o nível de ruído das 
turbinas deve atender às normas e padrões estabelecidos 
pela legislação vigente. 

D) Com o status de fonte de energia renovável de maior potencial 
econômico, as usinas de energia eólica desempenham um 
papel importante que não se relaciona apenas à segurança 
energética das nações, reduzindo sua dependência de 
combustíveis fósseis, mas também implica desenvolvimento 
econômico, redução da pobreza, controle da poluição 
atmosférica e redução da emissão de gases.  

 
Questão 16 
Ao analisar o futuro do trabalho na sociedade resultante da 
quarta Revolução Industrial da internet das coisas, que alguns 
autores chamam de “sociedade com custo marginal zero”, a 
tendência é a eliminação crescente de postos de trabalho em 
categorias até agora pouco ameaçadas, como caminhoneiros 
e trabalhadores de confecções. A automação e a robótica 
eliminariam diversos cargos na prestação de serviços, e 
mesmo os trabalhadores do conhecimento poderão ser 
dispensados pela utilização da mesma tecnologia que 
desenvolve TI. Megadados e algoritmos reduziriam o custo 
marginal da mão de obra, e haveria uma desvinculação 
entre produtividade e emprego. E, sem empregos, quem 
compraria as mercadorias? Velha questão, já situada e 
sempre retomada no debate sobre as crises cíclicas do 
capitalismo. Sobre o novo mundo do trabalho marcado por 
uma cultura tecnocrática, cujo espaço virtual é a internet, 
podemos afirmar que, EXCETO:  

A) Mesmo dominando os processos, o trabalhador é 
obrigado a vender sua força de trabalho, e o mercado 
determina seu preço. 

B) Surgem novas ocupações vinculadas a novas tecnologias, 
exigindo, de um lado, profissionais altamente qualificados 
e, de outro, trabalhadores especializados. 

C) No trabalho em hardware e em call center não há padro-
nização, com trabalho altamente taylorizado. Nesses, como 
nos de software, a precariedade encontra-se mais nas 
relações de trabalho e menos nas condições de trabalho 
extenuantes, nervosas e emocionais. Ou seja, o trabalho 
formalizado atenua, praticamente, eliminando a precariedade. 

D) Como trabalho criativo, os trabalhadores de software utilizam 
seu conhecimento para produzir programas, aplicativos e 
jogos, os quais, por sua vez, lhes criam problemas, no sentido 
de ser um trabalho sem fim, no qual jornadas se borram, e a 
vida pessoal é colonizada pelo trabalho: trabalha-se o tempo 
todo, mesmo quando entende que se trata de uma diversão, 
ao jogar ou experimentar apps, softwares novos etc. 

 
Questão 17 
O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações 
em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em 
virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta 
em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados 
no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito 
racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de 
atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional 
sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados 
em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo 
Estado e por demais instituições e organizações. Das alternativas a 
seguir, assinale a que evidencia manifestação do racismo 
institucional.  
A) Racismo apresentado como uma deficiência patológica, 

decorrente de preconceitos. 
B) Racismo apresentado diante do modo “normal” que está 

presente nas relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas. 
C) Racismo como normalidade, funcionando tanto como 

uma ideologia quanto como uma prática de naturalização 
da desigualdade. 

D) Concepção pela qual se conferem privilégios e desvantagens 
a determinados grupos em razão da raça, normalizando 
estes atos por meio do poder e da dominação. 

 
Questão 18 
O século XX é marcado por profundas mudanças históricas, as 
quais afetaram drasticamente o comportamento político, social 
e cultural. No alto acúmulo de acontecimentos pertencentes a 
esse período, cheio de contradições e complexidades, é possível 
encontrar um terreno farto para a criação de novos conceitos no 
campo das artes. Os movimentos artísticos relacionados a 
seguir pertencem ao século XX, EXCETO:  
A) Dadaísmo. 
B) Surrealismo. 
C) Impressionismo. 
D) Expressionismo.
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Questão 19 
O sistema de gerações, antes muito utilizado na Literatura, passou a ser empregado constantemente após a Segunda Guerra 
Mundial, em um contexto de boom populacional e desenvolvimento da tecnologia em todos os setores. Essa classificação foi 
ramificada em cinco grupos: os Silver Sneakers, os Baby Boomers, a Geração X, a Geração Y e a Geração Z. Autores que 
empregam a classificação em gerações, como o pesquisador canadense Don Tapscott (2010), ainda não chegaram a um 
consenso sobre quando começa e termina um ciclo.  
 

Grupo de Gerações por Faixa Etária 
Grupo de Gerações Datas de Nascimento Idade em 2011 

Geração Z 1989-2010 0-22 
Geração Y 1977-1988 22-33 
Geração X 1965-1976 34-45 

Baby Boomers 1946-1964 46-64 
Silver Sneakers Antes de 1946 65 ou mais 

 

Considerando os dados da tabela, analise as afirmativas a seguir.  
I. A Geração Z nasce imersa em uma sociedade dominada pelas “novas tecnologias da informação e comunicação”, surgidas 

em meados dos anos 70, com a chamada Revolução Tecnológica ou Terceira Revolução Industrial, que ganhou extrema força 
nos anos 90. 

II. A Geração Z é a que mais assiste televisão dentre as demais, além de ser a que mais considera os computadores e as tecnologias 
da informação como extensões naturais de si mesma. 

III. A Geração X é chamada assim pois é conhecida como geração sem identidade; tem a necessidade de enfrentar as incertezas do 
mundo e toda a sua hostilidade e a falta de identidade que os jovens da geração X tiveram na sua juventude e início de carreira, 
influenciaram no seu desenvolvimento. Eventos importantes ocorreram nesta época, tais como a queda do muro de Berlim, a 
Guerra Fria, a epidemia de AIDS, a indústria do entretenimento e suas inovações tecnológicas; fatores que marcaram muito esta 
geração. Uma das expressões dessas mudanças foram os movimentos sociais, defendendo direitos iguais para todos. 

IV. A Geração Baby Boomers recebeu esse nome devido à alta taxa de natalidade percebida nos EUA no seu período, principalmente 
pelo retorno dos soldados da guerra. Essa geração foi educada para obedecer a hierarquias e aos outros; esta postura autoritária 
adotada pelos pais acabou gerando rebeldia em vários jovens desta geração. Essa rebeldia veio em forma do comportamento e 
movimentos sociais, como o feminismo e a igualdade de condições de trabalho. Formaram-se nesta geração dois grupos de jovens 
disciplinados e rebeldes, sendo que os rebeldes quebravam as regras e gostavam de beber, fumar, praticar sexo antes do 
casamento, além de vestir roupas ousadas. No Brasil, os rebeldes lutavam contra a Ditadura Militar. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
 
Questão 20 
No período compreendido entre a redemocratização e a implantação do Plano Real ocorreram várias tentativas de 
estabilização monetária no Brasil através de planos econômicos implantados pelos governos da época. Sobre os planos 
econômicos, assinale a alternativa correta.  
A) Plano Real lançado pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso.  
B) Plano Marcílio e Plano Real lançados pelo então Presidente Itamar Franco.  
C) Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser e Plano Verão lançados pelo então Presidente José Sarney. 
D) Plano Verão, Plano Collor, Plano Collor II e Plano Marcílio lançados pelo então Presidente Fernando Collor de Mello. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 21 
Quanto à Ordem Econômica e Financeira, nos termos da 
Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A ordem econômica deve ser fundada em princípios que 

valorizem o trabalho humano e a livre iniciativa e elenca 
quais devem ser observados. 

B) O princípio da livre concorrência está relacionado com o 
ideal de economia liberal, livre, motivo pelo qual o legislador 
buscou estimular a participação dos particulares no desen-
volvimento nacional, garantindo, sem a participação do 
Estado, a busca pelo progresso. 

C) A soberania nacional reflete a autoridade superior que o 
Estado deve exercer, através de políticas públicas, a fim 
de realizar os objetivos estabelecidos pelo Legislador na 
busca do fortalecimento de uma economia capitalista 
nacional, diante do contexto da economia mundial. 

D) A redução da desigualdade regional e social é da ordem 
econômica constitucional. Este é um princípio que busca 
dentro do modo capitalista de produção evitar as 
desigualdades, o que se revela um paradoxo diante do 
próprio ideal capitalista que se baseia na acumulação de 
capital, enquanto a realização desse princípio tem a 
premissa de melhorar a distribuição de renda em nosso 
país. 

 
Questão 22 
Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, marque V 
para as afirmativas e F para as falsas. 
(     ) As restrições orçamentárias previstas na LRF visam 

preservar a situação fiscal dos entes federativos, de 
acordo com seus balanços anuais, com o objetivo de 
garantir a saúde financeira de estados e municípios, a 
aplicação de recursos nas esferas adequadas e uma 
boa herança administrativa para os futuros gestores. 

(     ) Cada aumento de gasto precisa vir de uma fonte de 
financiamento correlata e os gestores precisam respeitar 
questões relativas ao fim de cada mandato, e, no caso de 
ocorrer excesso, transferi-lo, de forma contabilizada, aos 
sucessores. 

(     ) Diversos pontos da LRF enfatizam a ação planejada e 
transparente na administração pública. Ação planejada 
nada mais é do que aquela baseada em planos 
previamente traçados e, no caso do serviço público, 
sujeitos à apreciação e aprovação da instância legislativa, 
garantindo-lhes a necessária legitimidade, característica 
do regime democrático de governo. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V. 
B) F, V, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, V. 

Questão 23 
Quanto aos princípios fundamentais do Estado Brasileiro, 
considerando a Constituição da República Federativa do 
Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. A República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constituindo-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade 
da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e o pluralismo político. 

II. O Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
princípios da independência nacional, da prevalência dos 
direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da 
não intervenção, da igualdade entre os Estados, da 
defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, do 
repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre 
os povos para o progresso da humanidade e da concessão 
de asilo político.  

III. A República Federativa do Brasil busca a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, buscando garantir 
o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 
além de promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 24 
Assinale a afirmativas INCORRETA sobre a defesa do Estado 
e das Instituições Democráticas. 
A) Na vigência do Estado de Defesa, a prisão ou detenção de 

qualquer pessoa não poderá ser inferior a dez dias, salvo 
quando autorizada pelo Poder Judiciário, sendo permitida 
a incomunicabilidade do preso. 

B) A Constituição da República apresenta dois instrumentos 
de garantia da ordem e da segurança, em face de perigos 
reais e iminentes provocados por agressões internas ou 
externas contra a soberania do Estado, quais sejam, o 
Estado de Defesa e o Estado de Sítio. 

C) O Estado de Sítio somente é passível de ser decretado em 
caso de guerra, seja ela estrangeira ou interna. Em 
situações dessa natureza, não somente o funcionamento 
das instituições democráticas está ameaçado, mas também 
a própria existência do Estado. 

D) Na vigência do Estado de Defesa, prisão por crime contra 
o Estado, determinada pelo executor da medida, será por 
este comunicada imediatamente ao juiz competente, que 
a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer 
exame de corpo de delito à autoridade policial. 
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Questão 25 
Considerando a abrangência das normas constitucionais, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O texto constitucional, ao dispor sobre a limitação do 

poder e ao atribuir uma série de direitos e garantias 
fundamentais, estabeleceu dispositivos dotados de 
eficácia jurídica. Mas em razão da incompletude da 
Constituição, que não tem como disciplinar todos os 
interesses e relações da vida, essa eficácia não produz 
igual grau de efeitos entre as normas constitucionais, 
que algumas vezes irão requerer a ulterior atividade 
legislativa para a plena produção de efeitos. 

II. Existem normas constitucionais que, por possuírem plena 
normatividade, desde a sua entrada em vigor, produzirão a 
integralidade de seus efeitos, o que fez com que a doutrina 
brasileira estabelecesse uma classificação analisando a 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, em 
normas de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata 
e integral; normas de eficácia contida, com aplicabilidade 
direta e imediata, mas com abrangência reduzível; e 
normas de eficácia limitada. 

III. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, tem-se que 
o melhor entendimento é o que defende, indepen-
dentemente da completude normativa dos dispositivos que 
consagram tais direitos, a presunção da aplicabilidade 
imediata desses direitos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 26 
Sobre a investidura em cargos ou empregos públicos, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O prazo de validade do concurso público é de dois anos, 

prorrogável por mais dois anos. 
B) Candidato aprovado em concurso não tem direito à 

nomeação; mas, sim, expectativa de direito. Terá, pois, 
direito adquirido apenas de não ser preterido por ninguém. 

C) A regra geral para investidura em cargos ou empregos 
públicos é a aprovação em concurso público de provas ou 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo na forma prevista em lei. 

D) A exigência de concurso público se justifica para que a 
administração só contrate apenas e tão somente aqueles 
que tiverem apresentado melhores resultados, os mais 
eficientes, assegurando, assim, sua natureza impessoal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 27 
Em relação ao pregão eletrônico, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Deve-se atentar na escolha da plataforma que irá gerir o 

pregão, uma vez que o provedor deverá atender aos 
interesses da administração pública e dos licitantes. 

B) A fase preparatória do pregão eletrônico compreende o 
desenvolvimento de inúmeras atividades administrativas 
que são inerentes a qualquer licitação. Aplicam-se, por 
isso, todos os requisitos da Lei nº 10.520, da Lei nº 8.666 
e da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. 

C) Os servidores, quando da execução do pregão eletrônico, 
deverão ser do próprio órgão, com vínculo empregatício 
com o mesmo, uma vez que a sua capacitação redunda em 
custos para o órgão da administração; funcionários sem 
vínculo empregatício podem, por sua vez, desvincular-se 
causando prejuízo para o erário público. 

D) A fase externa do pregão eletrônico se inicia com a 
publicação do edital, na imprensa oficial ou em sítio 
eletrônico oficial do respectivo ente federativo, indicando o 
objeto a ser licitado, os dias e horários para o recebimento 
de propostas, o endereço eletrônico da internet no qual 
ocorrerá a sessão pública e a data e horário da sua 
realização. Os atos da fase externa deverão espelhar o que 
foi decidido na fase interna. Em face disto, nesta fase, nada 
poderá contradizer o que foi decidido no edital publicado.  

 
Questão 28 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 

estabelece a sua residência com ânimo definitivo.  
II. É também domicílio da pessoa natural, quanto às 

relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é 
exercida. Se a pessoa exercitar profissão em lugares 
diversos, cada um deles constituirá domicílio para as 
relações que lhe corresponderem.  

III. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a 
intenção manifesta de o mudar.    

IV. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, 
alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, 
o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal 
ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.  

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 29 
Não corre prescrição, EXCETO: 
A) Não estando vencido o prazo.  
B) Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.  
C) Contra os ausentes do País em serviço público da União, 

dos Estados ou dos Municípios.  
D) Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, 

durante o serviço militar obrigatório. 
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Questão 30 
Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas 
funções no processo, EXCETO: 
A) Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de 

seus advogados.  
B) De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo 

proferido decisão. 
C) Quando for sócio ou membro de direção ou de adminis-

tração de pessoa jurídica parte no processo. 
D) Em que interveio como mandatário da parte, oficiou 

como perito, funcionou como membro do Ministério 
Público ou prestou depoimento como testemunha. 

 
Questão 31 
Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e 
não se suspendem pela superveniência delas, EXCETO: 
A) A ação de alimentos e procedimentos de jurisdição voluntária. 
B) A ação de alimentos e os processos de nomeação ou 

remoção de tutor e curador.  
C) Os processos de nomeação ou remoção de tutor e 

curador e os que envolvam absolutamente incapaz, na 
condição de autor. 

D) Procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à 
conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados 
pelo adiamento. 

 
Questão 32 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela 

haver notícia, se não houver deixado representante ou 
procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a 
requerimento de qualquer interessado ou do Ministério 
Público, abrirá provisoriamente a sucessão, e nomear-lhe-á 
curador. 

II. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, 
quando o ausente deixar mandatário que não queira ou 
não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus 
poderes forem insuficientes. 

III. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, 
depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para 
logo as vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, 
todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias 
precisas, até a entrega dos bens a seu dono. 

IV. O cônjuge do ausente, ainda que esteja separado de fato 
ou judicialmente, será o seu legítimo curador. 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas  
A) I e IV. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
 
 
 
 
 

Questão 33 
A gratuidade da justiça NÃO compreende: 
A) As taxas ou as custas judiciais. 
B) As despesas com publicação na imprensa oficial, dispen-

sando-se a publicação em outros meios. 
C) As despesas com a realização de exame de código 

genético – DNA e de outros exames considerados 
essenciais. 

D) A concessão de gratuidade afasta o dever de o beneficiário 
pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 
impostas. 

 
Questão 34 
Em relação aos atos do escrivão ou do chefe de secretaria, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará 

todas as folhas dos autos.  
B) Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em 

branco, salvo os que forem inutilizados, assim como 
entrelinhas, emendas ou rasuras, ainda quando expressa-
mente ressalvadas. 

C) Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o 
chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a 
natureza do processo, o número de seu registro, os 
nomes das partes e a data de seu início, e procederá do 
mesmo modo em relação aos volumes em formação. 

D) Quando se tratar de processo total ou parcialmente 
documentado em autos eletrônicos, os atos processuais 
praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e 
armazenados de modo integralmente digital em arquivo 
eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro 
em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo 
escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados 
das partes.  

 
Questão 35 
Sobre a penhora ou arresto de bens na cobrança judicial da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública, assinale a alternativa na 
qual a ordem de preferência foi preservada. 
A) Imóveis – título da dívida pública – veículos. 
B) Dinheiro – móveis ou semoventes – imóveis. 
C) Dinheiro – direitos e ações – navios e aeronaves. 
D) Pedras e metais preciosos – imóveis – direitos e ações. 
 
Questão 36 
O Código Tributário Nacional, no que tange à competência 
tributária, estabelece que os tributos cuja receita seja 
distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas 
de direito público: 
A) São vinculados à pessoa jurídica que efetuar a arrecadação, 

salvo revogação. 
B) São vinculados à União, salvo a delegação de competência 

por ato unilateral. 
C) Pertencerão à competência legislativa daquela que os 

tenham arrecadado. 
D) Pertencerão à competência legislativa daquela a que 

tenham sido atribuídos. 
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Questão 37 
O Código Tributário Nacional, no que tange à contribuição 
de melhoria, estabelece: 
A) A obrigação de fixação de prazo de dez dias para impugnação 

dos critérios definidos para a cobrança do tributo. 
B) A necessidade de publicação prévia do memorial descritivo 

do projeto da obra pública, delimitando a zona beneficiada. 
C) Que o limite individual do tributo é o custo total da obra 

pública, independentemente da valorização imobiliária 
de cada imóvel beneficiado. 

D) Que compete à União regulamentar o processo adminis-
trativo de instrução e julgamento de eventuais impugnações 
aos critérios de fixação do tributo municipal. 

 
Questão 38 
Quanto aos elementos caracterizadores da obrigação 
tributária, é correto afirmar que: 
A) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 

público ou privado, titular da competência para exigir o 
seu cumprimento. 

B) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

C) O sujeito passivo da obrigação principal denomina-se 
responsável, quando tenha relação pessoal e direta com 
a situação que constitua o respectivo fato gerador. 

D) A isenção ou remissão de crédito exonera todos os 
obrigados, ainda que outorgada pessoalmente a um deles, 
subsistindo a solidariedade pelo valor total do imposto. 

 
Questão 39 
Considerando que tenha havido modificação legislativa 
quanto às regras de lançamento de determinado crédito 
tributário, o lançamento observará a data da: 
A) Apuração do crédito tributário e rege-se pela lei nova. 
B) Ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela 

lei nova. 
C) Ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela 

lei então vigente. 
D) Apuração do crédito tributário e rege-se pela lei então 

vigente se o lançamento for de ofício. 
 
Questão 40 
Em relação à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública, é correto afirmar que: 
A) O valor da causa será o da dívida constante da Certidão 

de Dívida Ativa, excluídos os encargos legais. 
B) O executado será intimado para, no prazo de cinco dias, 

garantir a execução ou pagar a dívida no prazo de quinze 
dias. 

C) O despacho do Juiz que indeferir a inicial importa em 
ordem para arresto, se o executado não tiver domicílio 
ou dele se ocultar. 

D) A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 
constituir um único documento, preparado, inclusive, por 
processo eletrônico. 

 

Questão 41 
João, funcionário da empresa Tolerância Zero, resolve registro 
de sua candidatura a cargo de direção ou representação de 
entidade sindical ou de associação profissional, sendo eleito. 
Insatisfeita com tal situação, a empresa deseja saber em quais 
condições poderá promover a rescisão do contrato de 
trabalho de João. Considerando a situação hipotética, é 
correto afirmar que: 
A) Caso João cometa falta grave, poderá ser dispensado por 

justa causa. 
B) O empregado com representação sindical só pode ser 

despedido mediante inquérito em que se apure falta 
grave, cuja iniciativa deve ser do próprio empregador.  

C) A estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical 
não terá efeito se a comunicação do registro da 
candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora 
do prazo previsto na Lei. 

D) Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou 
associado, a partir do momento em que foi eleito ao 
cargo de direção ou representação de entidade sindical 
ou de associação profissional, até um ano após o final do 
seu mandato, inclusive como suplente. 

 
Questão 42 
Sobre os adicionais assegurados aos trabalhadores, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O adicional de periculosidade é devido aos trabalhadores 

que impliquem risco acentuado em virtude de exposição 
permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou 
energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência 
física nas atividades profissionais de segurança pessoal e 
atividades de trabalhador em motocicleta. 

II. Em decorrência do poder fiscalizatório do empregador, em 
caso de recusa do empregado em utilizar o Equipamento 
de Proteção Individual (EPI), o vínculo empregatício poderá 
ser extinto com justa causa. Porém, em caso de não 
utilização do EPI pelo empregado, mesmo que fornecido 
conforme todas as normas, o adicional será devido, pois 
cabia ao empregador fiscalizar. 

III. O adicional de transferência, que é parcela integrante do 
salário, está previsto na CLT e é devido enquanto durar a 
alteração de domicílio do empregado, sendo seu valor, 
no mínimo, 25% do montante das parcelas de natureza 
salarial. 

IV. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o 
trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno 
e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo 
de 25%, pelo menos, sobre a hora diurna. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e IV. 
B) III e IV. 
C) I, II e III.  
D) II, III e IV. 
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: ADVOGADO SOCIAL (T) Æ 

Questão 43 
Sobre os princípios relativos ao trabalho, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O princípio da proibição ao trabalho infantil e da 

exploração do trabalho do adolescente é embasado na 
Constituição Federal (art. 7º, XXXIII), que proclama 
expressamente a proibição de qualquer trabalho aos 
menores de dezesseis anos. 

B) O princípio da proteção da relação de emprego protege a 
relação empregatícia contra a dispensa arbitrária ou sem 
justa causa; destina-se, ainda, a proteger o trabalhador 
contra a dispensa que não seja econômica, social ou 
juridicamente justificável. 

C) O princípio da fonte normativa mais favorável ao 
trabalhador pode ser utilizado tanto na interpretação 
quanto na aplicação de determinada norma jurídica. 
Além disso, pode ser manejado para a solução de 
antinomias entre normas infraconstitucionais e na 
hipótese de colisão entre direitos fundamentais. 

D) O princípio de proteção ao salário pode ser desdobrado 
em outros princípios, todos previstos no art. 7º da CF, 
como o princípio da garantia do salário mínimo com 
reajustes periódicos que assegurem o poder aquisitivo do 
trabalhador e sua família (inc. IV), o princípio da 
irredutibilidade salarial (inc. VI) e o princípio da isonomia 
salarial (XXX). 

 
Questão 44 
Após cada período de 12 meses de vigência do contrato, o 
empregado adquire o direito a férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do seu salário normal, 
isto é, da sua remuneração mensal. Trata-se de um direito 
fundamental social dos trabalhadores, conforme previsto 
na Constituição, e de um direito humano universal. Sobre 
o tema, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) No que se refere ao empregador, as férias têm natureza 

jurídica de dever de não exigir ou dar serviço do 
trabalhador durante o período de férias.  

B) Em regra, as férias individuais devem ser concedidas em 
períodos fracionados, nunca inferior a dez dias, sendo 
excepcionalíssimos os casos em que o período de 
descanso poderia ser integral, ou seja, trinta dias. 

C) O empregado só adquire o direito a férias após doze 
meses de serviços prestados ao mesmo empregador. É o 
que se denomina período aquisitivo. Mas o empregador 
tem a faculdade de conceder as férias nos doze meses 
subsequentes ao período aquisitivo. É o chamado período 
concessivo. 

D) As férias possuem natureza jurídica híbrida em relação ao 
empregado, visto que se evidencia como um direito 
fundamental do trabalhador ao descanso e como um 
dever fundamental do trabalhador, na medida que este 
deve se abster de prestar serviços ao mesmo ou a outro 
empregador durante suas férias.  

 

Questão 45 
A Reforma Trabalhista limitou a responsabilidade solidária 
quando se trata de grupo econômico por subordinação; 
agora, só haverá tal responsabilidade se existir concreta-
mente uma empresa controladora e uma ou mais empresas 
por ela controladas. A relação de dominação pode ser assim 
caracterizada, EXCETO: 
A) Controle, que significa, via de regra, preponderância 

acionária.  
B) Empresarial, onde mera identidade de sócios é suficiente 

para demonstrar o grupo econômico. 
C) Administração, que concerne à ideia de organização 

visando a um fim imposto ou disciplinado pela empresa 
administradora. 

D) Direção, que é a exteriorização do controle e consiste no 
poder de subordinar pessoas e coisas à realização dos 
objetivos da empresa. 

 
Questão 46 
Nos termos da Lei Complementar nº 44/2011 do Município de 
Formiga/MG, o “Quadro Especial de Empregos Públicos em 
Extinção”, composto pelos celetistas que ingressaram no 
serviço público sem concurso, mas que contam mais de 
quinze anos de serviços prestados à Administração Municipal: 
A) Será vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. 
B) Permanecerá vinculado ao Regime Geral de Previdência 

Social. 
C) Será vinculado ao Regime Complementar de Previdência 

Social.  
D) Permanecerá vinculado ao Regime Próprio de Previdência 

Social. 
 
Questão 47 
Conforme dispõe a Lei Complementar nº 41/2011 do 
Município de Formiga/MG, quanto ao cômputo do tempo 
para fins de aposentadoria, é vedada a contagem: 
A) De tempo de serviço público prestado em outro Município, 

Estados, Distrito Federal ou União.  
B) De tempo de serviço prestado em atividade privada 

vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.  
C) Correspondente ao desempenho de mandato eletivo 

anterior ao ingresso do servidor nos quadros do Município.  
D) Cumulativa do tempo de serviço prestado, simultane-

amente, em mais de um cargo ou função em órgãos 
públicos. 

 
Questão 48 
Nos termos da Constituição Federal, quanto à previdência 
social, é correto afirmar que o regime 
A) geral de previdência social aplica-se aos servidores públicos 

militares federais.  
B) próprio de previdência social destina-se aos servidores 

titulares de cargo efetivo. 
C) de previdência complementar foi extinto pela Emenda 

Constitucional nº 20 de 1998. 
D) de previdência privada tornou-se obrigatório para os que 

recebem remuneração acima de 5 salários mínimos. 
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DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: ADVOGADO SOCIAL (T) Æ 

Questão 49 
Em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária, 
é correto afirmar que o Código Penal brasileiro: 
A) Tipifica o ilícito como o não recolhimento das contribuições 

previdenciárias. 
B) Impõe ao agente infrator a pena de reclusão, de dois a 

cinco anos, e multa. 
C) Determina a extinção da punibilidade se o agente se 

arrepender após a ação fiscal. 
D) Faculta ao juiz reduzir a pena sempre que o valor for 

inferior a 60 salários mínimos.  
 
Questão 50 
Nos termos da Constituição Federal, no que tange à 
seguridade social, é correto afirmar que: 
A) Uma das fontes de custeio é a contribuição social sobre a 

receita de concursos de prognósticos. 
B) A lei não poderá instituir outras fontes de custeio para a 

manutenção ou expansão da seguridade social. 
C) A majoração de alíquota de uma contribuição social só 

pode ser exigida após 180 dias de sua instituição.  
D) Uma pessoa jurídica em débito com a seguridade social 

terá suas atividades suspensas compulsoriamente. 
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: ADVOGADO SOCIAL (T) Æ 

PROVA DISCURSIVA (PARECER JURÍDICO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de um Parecer Jurídico que será avaliado na escala 
de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de 
tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 O Parecer Jurídico deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será desconsiderado, 
para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 
máxima permitida. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, 
de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no subitem anterior, bem como no 
caso de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 14 pontos 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 
desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 
publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 6 pontos 
Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.           
4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 
8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 6,00 

de 1 a 3 5,00 

de 4 a 10 4,00 

de 11 a 15 3,00 

de 16 a 20 2,00 

de 21 a 30 1,00 

acima de 30 0,00 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 
excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Redação. 
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DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: ADVOGADO SOCIAL (T) Æ 

 

Analise o caso hipotético seguinte. O Prefeito do Município de Formiga/MG expediu consulta ao Advogado Social atuante junto 
ao poder local, com o seguinte questionamento: considerando a denúncia anônima recebida de um cidadão local quanto ao 
atendimento com abuso de poder perpetrado por um Agente Social do CREAS, esclareça às seguintes dúvidas: diferenciar as 
hipótese de abuso de poder, explicar a diferença entre impedimento e suspeição no procedimento para apuração de 
responsabilidade e delimitar a responsabilidade do agente.     
 

Na condição de Advogado Social do CREAS municipal, redija um parecer devidamente estruturado, em texto coeso, claro e 
conciso, juridicamente fundamentado, que esclareça aos seguintes questionamentos:  
A) Explique e diferencie as três espécies de abuso de poder: desvio de poder, excesso de poder e omissão. 
B) Cite, defina e explique, com base na Lei nº 9.784/99, a diferença entre impedimento e suspeição no processo de apuração 

de responsabilidades do agente indiciado.    
C) Diferencie a responsabilidade administrativa, civil, penal e civil-administrativa do agente público e dê um exemplo de cada. 
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INSTRUÇÕES 
 
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 nem 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 o 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 magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Social; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

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 a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) que lhe foram fornecidos 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. Terão duração de 3h (três) horas as provas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Elementar/Alfabetizado, 4h 
(quatro) horas para os cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Social) e 5h (cinco) horas para o cargo 
de Advogado Social. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) 
e Folha de Textos Definitivos (prova discursiva). 

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) e a Folha de Textos Definitivos (prova discursiva), devidamente assinados 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 da Sala e 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 3 (três) 
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 referente 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. 




