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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A Administração Pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos denominados 

de atos administrativos. A respeito do tema, julgue os itens a seguir: 

I. Ato administrativo são atos bilaterais de vontade, com o fim imediato de adquirir, resguardar, 

transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados. 

II. Os atos administrativos nascem com presunção de legitimidade, independentemente de norma 

legal que a estabeleça, em decorrência do princípio da legalidade da Administração. 

III. A imperatividade é o atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para seu 

cumprimento ou execução. Alguns atos administrativos dispensam a imperatividade, uma vez que 

os efeitos jurídicos do ato dependem exclusivamente do interesse do particular na sua utilização.  

IV. Atos de gestão são todos aqueles que se destinam a dar andamento aos processos e papéis que 

tramitam pelas repartições públicas, preparando-os para a decisão de mérito a ser proferida pela 

autoridade competente.  

Está correto o que se afirma em: 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II, III e IV.  

 

12. Julgue os itens a seguir, a respeito da licitação: 

I. Licitação é o antecedente necessário do contrato administrativo. O contrato é o consequente 

lógico da licitação. A licitação não confere ao vencedor nenhum direito ao contrato, apenas uma 

expectativa de direito.  

II. O princípio da adjudicação compulsória impede que a Administração, concluído o procedimento 

licitatório, atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor.  
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III. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, como no caso de  aquisição 

de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 

que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

IV. O leilão é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.  

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) I, II e III.  

 

13. As pessoas jurídicas são entidades que a lei confere personalidade para que sejam sujeitos de 

direitos e obrigações. Considerando as disposições do vigente Código Civil sobre pessoas jurídicas, 

assinale a alternativa correta: 

A) A elaboração e registro do ato constitutivo é um dos requisitos para a constituição da pessoa 

jurídica. Pode-se afirmar que o ato constitutivo se denominará: estatuto, quando se tratar de 

sociedades simples ou empresárias; de contrato social, em se tratando de associações; e, escritura 

pública ou testamento, em se tratando de fundações. 

B) O cancelamento do registro da pessoa jurídica nos casos de dissolução ou cassação da 

autorização para seu funcionamento, se promove mediante averbação no instante em que é 

dissolvida, independentemente de liquidação.  

C) O direito de anular a constituição da pessoa jurídica por defeito do ato respectivo pode ser 

exercido dentro do prazo decadencial de três anos, contados da publicação de sua inscrição no 

registro.  

D) As associações são pessoas jurídicas de direito público, constituídas por um acervo de bens, que 

recebe personalidade jurídica para a realização de fins determinados, de interesse público, de modo 

permanente e estável. 

 

14. A parte geral do Código Civil versa sobre as pessoas naturais e jurídicas, como sujeitos de 

direito e dos bens, como objeto das relações jurídicas. O objeto da relação jurídica é tudo o que se 
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pode submeter ao poder dos sujeitos de direito, como instrumento de realização de suas finalidades 

jurídicas. Julgue os itens a seguir: 

I. Considera-se bem móvel para efeitos legais, os direitos pessoais de caráter patrimonial e 

respectivas ações. 

II. Os navios e as aeronaves são bens móveis propriamente ditos. No entanto, podem ser 

imobilizados somente para fins de hipoteca, que é direito real de garantia sobre imóveis.  

III. Os frutos, bens classificados como acessórios, são chamados de percipiendos quando não 

existirem mais porque foram utilizados. 

IV. As benfeitorias são consideradas bens acessórios. Chama-se de benfeitoria útil a que se destina 

à conservação da coisa, seja para impedir que pereça ou se deteriore, seja para conservá-la 

juridicamente.  

Está correto o que se afirma em:  

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I, II e IV. 

D) I, II, III e IV.  

 

15. Sobre fatos e atos jurídicos, julgue os itens a seguir: 

I. No negócio jurídico a ação humana visa diretamente alcançar um fim prático permitido na lei, 

sendo necessária uma vontade qualificada, sem vícios. 

II. No ato jurídico em sentido estrito, o efeito da manifestação de vontade é predeterminado na lei, 

não havendo escolha da categoria jurídica.  

III. No ato-fato jurídico, o efeito do ato não é buscado nem imaginado pelo agente, mas decorre de 

uma conduta e é sancionado pela lei.  

IV. Os negócios jurídicos apresentam a manifestação de vontade que tem finalidade negocial, 

abrangendo a aquisição, a conservação, a modificação ou a extinção de direitos.  

Está correto o que se afirma em:  

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I, II, III e IV. 
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16. A respeito do Direito de Família, julgue os itens a seguir: 

I. Os impedimentos matrimoniais geram anulabilidade do casamento, impondo aos nubentes o 

regime de separação legal. 

II. O pacto antenupcial deve ser realizado por escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Caso 

o pacto seja realizado por escritura pública, mas não haja casamento, será ineficaz porque seus 

efeitos estão sob condição resolutiva. 

III. Durante a constância do casamento, o regime de bens é imutável. 

IV. São excluídos da meação, no regime de comunhão parcial de bens, as pensões, meio soldos, 

montepios e outras rendas semelhantes. 

Está correto o que se afirma em:  

A) I. 

B) III. 

C) IV. 

D) I, II e III. 

 

17. Sobre o controle de constitucionalidade, marque a alternativa correta: 

A) A inconstitucionalidade por omissão é a incompatibilidade vertical dos atos inferiores com a 

Constituição. 

B) No controle difuso realizado incidentalmente, a sentença que declarar que a lei é inconstitucional 

produzirá efeitos pretéritos, atingindo a lei desde a sua edição, tornando-a nula de pleno direito. 

C) Quando o Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, da lei levada a controle de 

constitucionalidade de maneira incidental e não principal, a referida suspensão não terá efeitos erga 

omnes, atingindo a lei desde a sua edição, ou seja, com efeitos ex tunc. 

D) O controle difuso de constitucionalidade e realizado no caso concreto, por qualquer juiz ou 

tribunal do Poder Judiciário, produzindo, em regra, efeitos erga omnes.  

 

18. Os direitos políticos são instrumentos que garantem o exercício da soberania popular, atribuindo 

poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa pública, de forma direta ou indireta. A 

respeito dos direitos políticos, julgue os itens a seguir: 

I. A democracia participativa ou semidireta, assimilada pela Constituição Federal de 1988, 

caracteriza-se por apresentar a participação popular por intermédio do plebiscito, do referendo, da 

iniciativa popular, bem como pelo ajuizamento da ação popular. 

II. Tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas ao povo, para que se delibere sobre matéria 

de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. No plebiscito, 
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primeiro se tem o ato legislativo ou administrativo, para, só então, submetê-lo à apreciação do povo. 

No referendo, a consulta é prévia, sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou 

administrativo, cabendo ao povo aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido à apreciação. 

III. O exercício do sufrágio ativo se dá pelo voto, que pressupõe o alistamento eleitoral, 

nacionalidade brasileira, idade mínima de dezesseis anos e, não ser conscrito durante o serviço 

militar obrigatório. 

IV. A condenação criminal transitada em julgado gera perda dos direitos políticos, enquanto 

durarem os efeitos da condenação.  

Está correto o que se afirma em:  

A) II e IV. 

B) I, III. 

C) III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

19. Sobre a teoria geral do crime, analise: 

I. Fato típico é o comportamento humano, positivo ou negativo, que provoca um resultado, em 

regra, e é previsto na lei penal como infração.   

II. Como consequência do conceito formal do crime, para que seja considerado delituoso um 

comportamento e aplicada a sanção ao seu sujeito, é preciso que constitua um fato típico e 

antijurídico.  

III. Há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Neste caso, impõe-

se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer 

caso, de um terço.  

IV. Ocorre o delito putativo quando o agente considera erroneamente que a conduta realizada por 

ele constitui crime, quando, na verdade, é um fato atípico. Só existe na imaginação do sujeito. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I, II, III e IV. 
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20. Sobre Direito Tributário, julgue os itens a seguir: 

I. A competência tributária residual somente poderá ser exercida pela União, e sua outorga será 

realizada, obrigatoriamente, por meio de lei complementar. 

II. De acordo com a Constituição Federal, a União, mediante lei complementar, poderá instituir 

empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência, bem como no caso de investimento público de caráter 

urgente e de relevante interesse nacional. 

III. As contribuições são uma modalidade de tributo vinculado a determinada prestação estatal, 

tendo sua arrecadação destinada ao custeio de serviço, ou ainda vinculado ao poder de polícia. 

IV. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) constitui modalidade de 

contribuição sui generis, uma vez que a intervenção, no modelo constitucional brasileiro, constitui 

exceção à regra. Dentre as hipóteses de incidência da CIDE destacam-se os pagamentos ao exterior 

relativos a royalties, serviços técnicos e de assistência administrativa, dentre outros, valendo a 

ressalva de que a competência para sua instituição é privativa da União. 

Está correto o que se afirma em: 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 


