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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
TEXTO I

Na campanha pela reeleição da presidente Dilma Rousseff
em 2014, o Partido dos Trabalhadores (PT) gozará de
autoridade para reivindicar a paternidade de dez obras, em 12
anos de governo. São elas: mensalão, rompimento dos princípios
da ética e da moralidade, insegurança jurídica, desprestígio da
diplomacia, compra e venda de legendas, declínio das atividades
industriais, exportação de empregos para China e Índia, criação
de ministérios inúteis, construção e financiamento de estádios
de futebol e oficialização da palavra “presidenta”.
Amigos propuseram-me a inclusão da falência do ensino e
da assistência pública à saúde, do endividamento, da alta dos
preços, da inflação, do registro de milhares de sindicatos
pelegos, da violência, da expansão do tráfico de drogas. Para
alguns, o maior feito levado a cabo desde o governo Lula seria a
reforma ortográfica, com obscuras regras sobre o uso do hífen e
a eliminação do trema.
A relação não observa ordem de importância, mas o
primeiro lugar foi destinado ao mensalão. Já se disse que o Brasil
é produto de três culturas: a do sobrenatural, trazida pelos
negros; a da indolência, transmitida pelos índios; e a do
privilégio, herdada dos portugueses. O mensalão reafirma a
sabedoria da asserção. Jamais se associaram tantos privilégios e
privilegiados como na ação penal movida contra líderes do PT,
secundados por comparsas de segunda e terceira categorias,
todos com direito a participar da história com o rótulo de
mensaleiros.
Em contraponto às realizações, mencionarei parte do que
deixou de ser feito. Começo pela reforma política. Há muito
prometida, e cobrada pelas camadas não alienadas da
população, permanece adormecida nos porões do Poder
Executivo. Como fruto da inércia, no balaio de gatos das
legendas encontra-se de tudo. Basta acessar a página do
Tribunal Superior Eleitoral e o leitor se espantará com a

O PT é irmão gêmeo da Central Única dos
Trabalhadores (CUT). Nasceu com o discurso de ser
diferente, puro, integrado por operários do chão de fábrica e
alguns intelectuais. Rejeitava políticos tradicionais e
representantes da denominada burguesia. Com o tempo, e no
desfrute do poder, transformou-se em cópia dos demais,
sobretudo nos defeitos.
Hoje o PT se alimenta do Fundo Partidário e do horário
obrigatório no rádio e na televisão e aderiu, com a CUT, ao
peleguismo. “Ao diabo os escrúpulos”, diriam os dirigentes,
em agradável convivência com velhos oligarcas,
empreiteiras, bancos, grandes empresas. “O poder tende a
corromper”, escreveu lorde Acton, cujas palavras são
confirmadas pelos fatos.
A última revoada de parlamentares, à procura de
legendas que lhes assegurem a reeleição, afronta o princípio
constitucional da moralidade e seria energicamente coibida
não fossem a lei, o Ministério Público e o Poder Judiciário
passivos e lenientes diante de tramoias partidárias. Da
mesma maneira que temos profissionais voltados para a
criação e exploração de sindicatos, passamos, de alguns anos
para cá, a conhecer o ofício de fundador de partidos, como
revelou o Estado na edição de 23 de setembro, na página A5.
Confirma-se o que Gilberto Amado já denunciava no século
passado: “Partido político é associação de indivíduos para a
conquista e a fruição do poder, só e só”.
Descartada a reforma política, quais outras deixou o
governo de fazer? Todas, a começar pela trabalhista.
Defendida pelo então presidente Lula no lançamento
do Fórum Nacional do Trabalho (FNT), em julho de 2003,
foi condenada ao ostracismo e levou consigo a reforma
sindical. Objetivava o FNT “promover a democratização das
relações de trabalho por meio da adoção de um modelo de
organização sindical baseado na liberdade e autonomia.
Atualizar a legislação do trabalho e torná-la compatível
com as novas exigências do desenvolvimento nacional, de
maneira a criar um ambiente propício à geração de
emprego e renda”. Pretendia, ainda, “modernizar as
instituições de regulação do trabalho, especialmente a
Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego”.
Os resultados foram pífios e as ideias de democratização e
modernização caíram no esquecimento.

fertilidade da classe política.
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Leia o texto a seguir e responda as questões de nº 1 a 6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

(Almir Pazzianotto Pinto)
Extraído:
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/feiralivre/eleicoes-2014-um-texto-de-almir-pazzianotto-filho/
QUESTÃO 01

O autor do texto realiza um grande crítica sobre o governo do PT
na Presidência do Brasil. Segundo o autor, foram obras
realizadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) que tiveram
impacto negativo para o país, dentre outras:
I. Declínio das atividades industriais.
II. Compra e venda de legendas.
III. Desprestígio da diplomacia.
IV. Insegurança jurídica.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

II
I, II, III e IV
I e IV
II e III
QUESTÃO 02

Observe a frase a seguir retirada do texto:
“Com o tempo, e no desfrute do poder, transformou-se em cópia
dos demais, sobretudo nos defeitos.”
A palavra em destaque se classifica, com relação à posição da
sílaba tônica, em:
A)
B)
C)
D)

Oxítona.
Monossílaba.
Paroxítona.
Proparoxítona.

QUESTÃO 03

Segundo o autor do texto, a ação dos parlamentares
procurando legendas que lhes assegurem a reeleição afronta
o princípio constitucional da:
A)
B)
C)
D)

Publicidade.
Eficiência.
Moralidade.
Proporcionalidade.
QUESTÃO 04

De acordo com o texto, eram objetivos do FNT
I. Promover a democratização das relações de trabalho por
meio da adoção de um modelo de organização sindical
baseado na liberdade e autonomia.
II. Pretendia, ainda, “modernizar as instituições de regulação
do trabalho, especialmente a Justiça do Trabalho e o
Ministério do Trabalho e Emprego”.
III. Atualizar a legislação do trabalho e torná-la compatível
com as novas exigências do desenvolvimento nacional, de
maneira a criar um ambiente propício à geração de emprego
e renda.
É verdadeiro o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

III
I, II e III
I e II
II e III
QUESTÃO 05

Analise a frase a seguir retirada do texto:
“Quem tiver ouvidos para o clamor do povo, e ganhar a
confiança das pessoas de bem, será o próximo presidente”.
Assinale a alternativa que indica corretamente o tempo e o
modo do verbo em destaque.
A)
B)
C)
D)

Futuro do Pretérito do Indicativo.
Futuro do Presente do Indicativo.
Pretérito Perfeito do Indicativo.
Presente do Indicativo.
QUESTÃO 06

Observe o trecho a seguir
“Apesar de ter conduzido o Brasil à situação em que o
vemos, a presidente Dilma Rousseff, por um desses
insondáveis caprichos da vida política, surge como
favorita no primeiro turno”.
Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de
encontro vocálico que ocorre na palavra acima destacada.
A)
B)
C)
D)

Hiato.
Ditongo.
Tritongo.
Desinência.
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Aproximam-se as eleições de 2014 e, com elas, a chance de
o eleitorado tomar nas mãos o encargo de promover, pelo voto,
as reformas inadiáveis. Apesar de ter conduzido o Brasil à
situação em que o vemos, a presidente Dilma Rousseff, por um
desses insondáveis caprichos da vida política, surge como
favorita no primeiro turno. Marina Silva, antes estrela de
primeira grandeza, deixou o elenco principal para se
transformar em coadjuvante e corre risco de se converter em
figurante. A quem caberá a responsabilidade de enfrentar o rolo
compressor federal na segunda rodada de votação? Essa é a
dúvida que assalta os brasileiros.
Dois candidatos se anteciparam e já se encontram em
campanha: Aécio Neves e Eduardo Campos. Sobre eles recairá,
ao que tudo indica, o ônus de demonstrar que o PT e aliados não
são imbatíveis. Ambos são experientes e titulares de
interessantes currículos. Aécio é neto de Tancredo Neves e
Eduardo Campos, de Miguel Arrais. Não perderam, contudo, as
características de políticos regionais. Aécio Neves apresenta-se
como porta-voz da oposição; Eduardo Campos, nem tanto.
A Nação anseia pela restauração da moralidade, abatida em
sucessivos escândalos. As manifestações de rua são o
termômetro da revolta popular. Reivindicam o respeito à ética e
o combate à corrupção. Quem tiver ouvidos para o clamor do
povo, e ganhar a confiança das pessoas de bem, será o próximo
presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

QUESTÃO 11

QUESTÃO 07

A respeito da função Referencial ou Denotativa da Linguagem,
assinale a opção CORRETA.
A)
B)

C)
D)

Geralmente, o texto apresenta-se na terceira pessoa do
singular ou plural, pois transmite impessoalidade.
Transmite uma informação objetiva, expõe dados da
realidade de modo objetivo, não faz comentários, nem
avaliação
A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidades de
outra interpretação além da que está exposta.
As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

Observe os itens a seguir:
I. Estou acostumado a correr todos os dias.
II. Tenho aversão à altura.
III. É preciso ter amor à vida.
A regência nominal foi respeitada em:
A)
B)
C)
D)

I e II
II e III
I, II e III
I
QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

Analise a frase a seguir.

São exemplos de textos que apresentam predominância da
Função Referencial da linguagem:
I. Textos didáticos.

“ Beijou sua mulher como se fosse lógico.”
Qual a figura de linguagem que ocorre na frase acima.
A)
B)
C)
D)

II. Textos técnicos.
III. Textos científicos.
IV. Textos jornalísticos.
A quantidade de itens corretos é:
1

B)

2

C)

3

D)

4

QUESTÃO 13

O pretérito perfeito do Indicativo é um tempo verbal que
indica:
A)
B)
C)

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que a Regência Verbal foi feita de
forma ERRADA.
A)
B)
C)
D)

Aqueles funcionários aspiram a chefia.
No jogo de dardos, deve-se visar o centro de um alvo.
Os animais feridos morreram.
Eles querem o aumento dos salários.
QUESTÃO 10

Observe a frase a seguir.
“Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a
seu poema.”
Na frase acima, pode-se observar que foi
predominantemente a seguinte função da linguagem:
A)

Função Poética.

B)

Função Metalingüística.

C)

Função Emotiva

D)

Função Apelativa.

utilizada

D)

Fato que ocorre no dia-a-dia, corriqueiramente.
Fato que ocorreu no passado em determinado
momento, observado depois de concluído.
Fato que ocorria com freqüência no passado, ou fato
que não havia chegado ao final no momento em que
estava sendo observado.
Fatos que ocorrem depois do momento da fala.
QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta um verbo Irregular.
A)
B)
C)
D)

Gostar.
Fazer.
Ensinar.
Vender.
QUESTÃO 15

Analise o trecho a seguir.
“Toda gente homenageia Januária na janela”.
Qual a figura de linguagem que ocorre no trecho acima?
A)
B)
C)
D)

Onomatopéia.
Assonância.
Paronomásia.
Aliteração.
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A)

Comparação.
Alegoria.
Sinestesia
Catacrese.
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

A)

QUESTÃO 16

A tecla de atalho “CTRL” + “S” quando aplicada em um texto do

QUESTÃO 20

Microsoft Word 2007:

A respeito da internet e suas principais características,
assinale a opção INCORRETA.

A)

Remove a formatação de um parágrafo.

A)

B)

Aplica formatação em Sublinhado.

(hosts) devem conectar-se a uma rede fornecida por um

C)

Alinha um parágrafo à direita.

Provedor de Serviços Internet (conhecido como

D)

Aplica formatação em itálico.

Internet Service Provider – ISP -). Estes provedores –

Para usufruir da rede Internet, os sistemas finais

locais – conectam-se a provedores regionais e estes a
provedores nacionais ou internacionais.

QUESTÃO 17

B)

Caso você utilize qualquer conexão acima da velocidade

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um grupo da Guia

padrão dos modems para conexões discadas (500

Revisão do Microsoft Word 2007.

Kbps), tem-se uma conexão à Internet em

A)

Proteger.

B)

Alterações.

C)

Macros.

D)

Comentários.

velocidade(banda larga).
C)

A Internet é uma WAN,uma rede de redes de
computadores de alcance mundial, que interliga
milhões de dispositivos espalhados pelo mundo.

D)

A Internet opera em um modelo cliente-servidor, em
que

QUESTÃO 18

Todas as alternativas a seguir apresentam Guias do Microsoft
Excel 2007, EXCETO:
A)

Revisão.

B)

Dados.

C)

Fórmulas.

D)

Formatação.

alta

os

hosts

podem

participar

como

clientes

(solicitando recursos) e/ou servidores (fornecendo
recursos.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 19

Instituto Machado de Assis

A respeito da Área de Trabalho de um computador com o
Sistema Operacional Windows 7, marque a alternativa
verdadeira.
A)

A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando
você liga o computador e faz logon no Windows.

B)

Nela é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e
organizá-los como quiser.

C)

Quando você abre programas ou pastas, eles são exibidos
na área de trabalho.

D)

Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Cargo: Auxiliar Administrativo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

O formato de arquivos padrão do Broffice.org Writer é o:

A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

A)

ODE.

B)

ODT.

C)

ODX.

D)

ODP.

I. A autoridade competente designará, dentre os servidores
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
II. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I do artigo 3º Lei Federal
n°10.520/2002 e os indispensáveis elementos técnicos sobre
os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento,
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados.
III. A autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as
sanções por adimplemento e as cláusulas do contrato,
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.
IV. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara,permitidas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.
Assinale a alternativa que indica as assertivas corretas.

QUESTÃO 22

Qual a função da tecla de atalho “CTRL” + “B” no Broffice.org
Writer.
A)

Aplica formação em negrito.

B)

Seleciona todo o documento.

C)

Abre um novo documento.

D)

Salva um arquivo.

QUESTÃO 23

Os arquivos de documentos precisam ser organizados de forma
que proporcionem, dentre outros:

A)

I, III e IV

I. Acesso.

B)

I e II

II. Flexibilidade.

C)

I, II, III e IV

III. Precisão.

D)

I e III

IV. Segurança.
A quantidade de itens corretos é:
1

B)

2

C)

3

D)

4

A respeito da Lei Federal nº 10.520/2002, marque a opção
INCORRETA.
A)
B)

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um documento
textual.
A)

Certidões.

B)

Relatórios.

C)

Gravuras.

D)

Atas.

C)

D)

O prazo de validade das propostas será de 60
(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.
Será facultado, nos termos de regulamentos próprios
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a
participação de bolsas de mercadorias no apoio
técnico e operacional aos órgãos e entidades
promotores da modalidade de pregão, utilizando-se
de recursos de tecnologia da informação.
No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de
pregoeiro e de membro da equipe de apoio não
poderão ser desempenhadas por militares.
Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação, nos termos
de regulamentação específica.
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A)

QUESTÃO 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

QUESTÃO 29

QUESTÃO 27

A)

B)

C)

D)

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta,
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma
desta lei.
Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, darse-á o parcial ressarcimento do dano.
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no
trato dos assuntos que lhe são afetos.
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a
autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade
dos bens do indiciado.
QUESTÃO 28

Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art.
1° da Lei Federal nº 8.429/1992., e notadamente, dentre outros
existentes:

Sobre o disposto acerca da Declaração de bens na Lei
Federal nº 8.429/1992, assinale a alternativa CORRETA.
A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 30

A respeito do procedimento administrativo e do Processo
Judicial elencado na Lei Federal nº 8.429/1992, marque a
alternativa INCORRETA.
A)

I. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o
fornecimento de serviço por ente estatal por preço igual ao valor
de mercado.
II. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público.
III. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta
ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de
azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou
de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal
vantagem.
IV. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta
ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou
declaração a que esteja obrigado.
A quantidade de itens INCORRETOS é:

B)

A)
B)
C)
D)

B)
C)
D)

1
2
3
4

A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim
de ser arquivada no serviço de pessoal competente.
A declaração de bens será anualmente atualizada e na
data em que o agente público deixar o exercício do
mandato, cargo, emprego ou função.
A declaração compreenderá imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam
sob a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
Todas as alternativas anteriores estão corretas.

C)

D)

A sentença que julgar procedente ação civil de
reparação de dano ou decretar a perda dos bens
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa
jurídica prejudicada pelo ilícito.
A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as
ações necessárias à complementação do ressarcimento
do patrimônio público.
Qualquer pessoa poderá representar à autoridade
administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
Havendo fundados indícios de responsabilidade, a
comissão representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido licitamente
ou causado dano ao patrimônio público.
QUESTÃO 31

A Verificação de erros (scandisk) do sistema Windows tem
por objetivo:
A)

Armazenar informações que não puderam ser
alocadas no HD principal.
Tornar mais moderno o sistema operacional.
Corrigir falhas em arquivos do sistema e em disco.
Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
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Acerca da Lei Federal nº 8.429/1992, assinale a opção ERRADA.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 32

A respeitos dos conceitos relacionados à internet e da sua
importância, assinale a opção verdadeira.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dentre outros:

A)

I. Assegurar a defesa nacional.
II. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material
bélico.
III. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à
ciência.
IV. Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.
Está correto o que se afirma em:

C)

D)

QUESTÃO 33

A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 37

O HTML é:
A)
B)
C)
D)

É uma referência num documento em hipertexto a outro
documento ou a outro recurso.
É uma linguagem de marcação utilizada para produzir
páginas na Web.
Um código de formatação do sistema operacional Windows
7.
Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
QUESTÃO 34

Sobre o disposto acerca dos estados federados na
Constituição Federal de 1988, marque a alternativa
ERRADA.
A)

B)

São bens da União, dentre outros existentes:

C)

I. Os terrenos de marinha e seus acrescidos.
II. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
III. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
IV. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva.

D)

A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4
QUESTÃO 35

Compete privativamente à União legislar sobre:
A)
B)

C)
D)

Custas dos serviços forenses.
Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.
Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de
valores.
Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas
causas.

III e IV
I, II, III e IV
I, III e IV
I, II e III

O número de Deputados à Assembléia Legislativa
corresponderá ao dobro da representação do Estado na
Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e
seis, será acrescido de tantos quantos forem os
Deputados Federais acima de doze.
A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo
legislativo estadual.
Os Estados poderão, mediante lei complementar,
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões, constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.
São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
QUESTÃO 38

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a fixação
dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório observará:
I. As peculiaridades dos cargos.
II. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada carreira.
III. Os requisitos para a investidura.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

III
I, II e III
I e III
I e II
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B)

A Internet é a maior ligação entre redes de computadores
do mundo.
Ao contrário do que normalmente se pensa, Internet não é
sinônimo de World Wide Web. Esta é parte daquela, sendo
a World Wide Web, que utiliza hipermídia na formação
básica, um dos muitos serviços oferecidos na Internet.
A Internet é um conglomerado de redes em escala
mundial de milhões de computadores interligados pelo
Protocolo de Internet que permite o acesso a informações e
todo tipo de transferência de dados.
As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
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QUESTÃO 39

A respeito dos contratos administrativos, marque a alternativa
ERRADA.
A)

B)

C)

D)

Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade
de licitação devem atender aos termos do ato que os
autorizou e da respectiva proposta.
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.
Os contratos devem estabelecer com clareza e imprecisão
as condições para sua execução, expressas em cláusulas
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, em conformidade com os termos da licitação e
da proposta a que se vinculam.
A nulidade não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.

QUESTÃO 40

Sobre o disposto acerca da Execução dos Contratos na lei
8666/1993, marque a alternativa FALSA.

B)

C)

D)

O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades
contratuais
e
legais,
poderá
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o
limite admitido, em cada caso, pela Administração.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, não permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
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A)
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