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� Esta prova contém o texto de apoio e a proposta de redação, além de um total de 30 
questões de múltipla escolha, sendo, 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de 
informática e 20 questões de conhecimento específico. Confira antes de iniciar a prova. 
 

� Esta prova terá, no máximo, 3 horas de duração, incluindo o tempo destinado a transcrição de 
suas respostas. 

 
� Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para o seu “Cartão Resposta”, 

preenchendo todo o campo, utilizando-se de caneta esferográfica azul ou preta. 
 

� Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura e cartões resposta sem a assinatura do candidato. 

 
� A interpretação das questões faz parte da prova. 

 
� Após entregar o caderno de prova e o cartão resposta, o candidato não poderá permanecer 

nos corredores, nem mesmo utilizar os banheiros. 
 

� Os dois últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a Ata de Aplicação de Provas. 
 

� Não será permitido sair levando o caderno de provas, devendo o candidato assiná-lo no 
campo abaixo. 

 
� Boa sorte! 

 
 

 
Assinatura do Candidato:__________________________________________________________ 
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TEXTO DE APOIO: 
 
 
“Em 2022, Brasil será um país de alfabetizados – e nada mais 
 
Um novo mapeamento da educação no Brasil comprova que uma porcentagem ínfima de jovens 
conclui os estudos do ensino básico com os conhecimentos adequados em língua portuguesa e 
matemática. Tomando como base dados de 2013 divulgados pelo Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) no ano passado, o movimento civil e apartidário Todos Pela Educação, que traçou 
metas para a melhoria do ensino no país até 2022, aponta que somente 9,3% dos estudantes 
brasileiros se formaram no Ensino Médio com aprendizado adequado em matemática no período 
focado pelo estudo. O índice é superior para língua portuguesa (27,2%), mas não deixa de ser 
preocupante. Em 2011, por exemplo, os números eram de 10,3% e 29,2%, respectivamente. Se 
mantida esta tendência, o país continuará a ter no futuro jovens com níveis de compreensão e 
raciocínio lógico irrisórios para o ingresso numa boa universidade ou para o exercício pleno de uma 
profissão.” 
 
(Revista Veja on line disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/em-2022-brasil-sera-um-pais-de-
alfabetizados-e-nada-mais) Publicado em 02.07.2015 
 
 
 
 
 
 

Proposta de Redação: 
 
 
 

Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 
30 linhas quanto à questão EDUCACIONAL NO BRASIL .
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O Caracol e a Pitanga 
 
Há dois dias o caracol galgava lentamente o 
tronco da pitangueira, subindo e parando, 
parando e subindo. Quarenta e oito horas de 
esforço tranquilo, de caminhar quase filosófico. 
De repente, enquanto ele fazia mais um 
movimento para avançar, desceu pelo tronco, 
apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, 
uma formiga-maluca, dessas que vão e vêm 
mais rápidas que coelho em desenho animado.    
 
Parou um instantinho, olhou zombeteira o 
caracol e disse: "Volta, volta, velho! Que é que 
você vai fazer lá em cima? Não é tempo de 
pitanga". "Vou indo, vou indo"- respondeu 
calmamente o caracol. - "quando eu chegar lá 
em cima vai ser tempo de pitanga".   
 
MORAL: NO BRASIL NÃO HÁ PRESSA! 
 
1. "quando eu chegar lá em cima vai ser 
tempo de pitanga".  Segundo a afirmação 
acima:  
 
a) O caracol irá obedecer à formiga e parará; 
b) O caracol pode alcançar as pitangas se a 
formiga o ajudar; 
c) A formiga imagina que o caracol nunca 
chegará ao topo da árvore; 
d) É inviável para a formiga andar em velocidade 
semelhante ao caracol; o que gera o 
desentendimento entre ambos; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
2. "As crianças órfãs devem ser melhor 
cuidadas." Nesta oração o tipo de sujeito é: 
 
a) Composto 
b) Indeterminado  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito 
e) Nenhuma das alternativas 
 
3. Indique a alternativa que contenha o verbo 
"querer" conjugado na 3ª pessoa do singular 

do futuro do presente (indicativo). 
 
a) Amanhã eu quero ver os cadernos 
b) Amanhã ela quer ver os cadernos 
c) Amanhã nós queremos ver os cadernos 
d) Amanhã você quer ver os cadernos 
e) Nenhuma das alternativas 
 
4. Marque a opção em que há erro na 
identificação da classe da palavra destacada.  
 
a) Júlia é uma executiva SEM parâmetros. – 
Preposição;  
b) Ricardo odeia que lhe digam O que é certo. – 
Pronome;  
c) Em tempos de mudança de ERA, é preciso 
estar atento. – Substantivo;  
d) Os homens assistem com PERPLEXIDADE à 
revolução hormonal. – Adjetivo; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5. No ______ da pianista ______ havia muitas 
pessoas, pois era uma ______ beneficente .  
 
a) Conserto - eminente – sessão;  
b) Concerto - eminente – sessão;  
c) Conserto - iminente – seção;  
d) Concerto - iminente – seção;  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
6.  Qual o procedimento correto para excluir 
um único arquivo permanentemente e de 
modo a liberar espaço no computador?  
 
a) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando ALT+F4 . 
b) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Recortar. 
c) Selecionando e arrastando o arquivo para a 
Lixeira. 
d) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando 
Shift+Delete . 
e) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Excluir. 
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7. Assinale a alternativa que contém as 
fórmulas utilizadas nas células “A5” e “B5” 
da planilha abaixo? 
 

 
 

a) MÉDIA(A1:A4) , B1^(1/2)*B4 
b) SOMA(A1:A4)/4 ,  $B$1^(1/2)*B4 
c) =MÉDIA(A1:A4) , =$B$1^(1/2)*B4 
d) =MÉDIA(A1:A4) , =SOMA(B1:B4) ^(1/2)*B4 
e) = MÉDIA(A1:A4) , = (B1:B4)*B4 
 
8. Considere as afirmativas: 
 
I. Para localizar uma palavra em uma página 
aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o 
mouse dentro da página e pressiona as teclas 
Ctrl+F.  
II. São exemplo de navegadores web: Mozilla 
Firefox,Google Chrome, Internet Explore, Safari, 
Opera, Netscape Browser.  

III. Sempre que um usuário clicar no botão 
Atualizar (F5) na janela do MS Internet Explorer 
será carregada a página inicial.  
 
Em relação à navegadores web, somente esta 
correto a alternativa: 
 
a) I, II e III 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II 
e) Nenhuma das alternativas 
 
9. Qual atalho no teclado, em sua respectiva 
ordem, é utilizado para copiar, recortar e 
colar um arquivo? 
 
a) Ctrl+X, Ctrl+D e Ctrl+V 
b) Ctrl+I, Ctrl+C e Ctrl+B 
c) Ctrl+X, Ctrl+R e Ctrl+C 

d) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V 
e) Ctrl+A, Ctrl+B e Ctrl+V 
 
10. Em sua respectiva ordem, qual a 
extensão de um:  
 
I - Arquivo do Word. 
II - Arquivo do Excel 
  
a) I - .doc, II - .xls 
b) I - .doc, II - .ppt 
c) I - .word, II - .xml 
d) I - .txt, II - .xls  
e) I - .xls, II - .doc 
 
11. A República Federativa do Brasil 
constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como um de seus fundamentos: 
 
a) A especialização da Justiça. 
b) A obrigatoriedade do voto. 
c) A bicameralidade. 
d) A independência dos poderes.  
e) A dignidade da pessoa humana.  
 
12.  A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 pode ser considerada:  
 
a) Rígida, por ser seu processo de alteração 
mais dificultoso que o de elaboração das demais 
espécies normativas, e formal, por constar de 
documento escrito solenemente aprovado pelo 
poder constituinte que possui além de matéria 
constitucional, outros assuntos.  
b) Rígida, por ser imutável, e outorgada, por ter 
sido elaborado com a participação popular. 
c) Flexível, por ser passível de alteração, e 
formal, por prever forma específica para a sua 
modificação. 
d) Flexível, por ser passível de alteração, e 
outorgada, por ter sido elaborada sem a 
participação do povo.  
e) Promulgada, flexível e resumida.  
 
13. As cláusulas pétreas são limitações 
materiais ao poder de reforma da 
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Constituição. Compõe o chamado cerne fixo 
da Constituição:  
 
a) A separação dos poderes e o voto direto, 
secreto, universal e periódico. 
b) O processo legislativo e as normas de 
participação social. 
c) A prestação de serviço público e o voto direto, 
secreto e periódico. 
d) A forma republicana de governo e a 
dependência dos Tribunais. 
e) O direito de oposição democrática e 
imutabilidade das normas constitucionais.  
 
14. Considere as afirmativas: 
 
I. A Constituição não admite pena de morte, 
sem nenhuma exceção.  
II. A liberdade de consciência pode ser alegada 
para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta. 
III. Poderão ser admitidas, no processo, as 
provas obtidas por meio ilícito.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) As afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa III está correta. 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 
e) Nenhuma afirmativa está correta.  
 
15.  Dentre as garantias constitucionais, o 
indivíduo, para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à sua pessoa, 
constantes de bancos de dados de entidades 
governamentais, poderá valer-se de: 
 
a) Mandado de segurança coletivo. 
b) Mandado de injunção. 
c) Habeas data. 
d) Habeas corpus. 
e) Ação popular. 
 
16. Assinale a opção que indique o ente que 
pertence a Administração Indireta, possuindo 

personalidade jurídica de direito público: 
 
a) Autarquia. 
b) Partido Político. 
c) Secretarias. 
d) Sociedade de Economia mista. 
e) Ministérios. 
 
17. Os poderes administrativos estão 
sujeitos a certas peculiaridades. No poder de 
polícia destaca-se: 
 
a) Auto-executoriedade, mas sem a 
coercibilidade no sentido de evitar o abuso ou o 
excesso de poder pelo agente da Administração.  
b) Natureza renunciável do referido poder de 
polícia, visto que a entidade que detém a 
competência pode demitir-se desse poder. 
c) É exclusiva da polícia militar e polícia civil.  
d) Possuem atributos específicos e peculiares, 
quais sejam: a discricionariedade; a auto-
executoriedade e a coercibilidade.  
e) É uma mera faculdade da Administração 
Pública, que poderá renunciar a qualquer tempo.  
 
18. O desfazimento de um ato administrativo 
por motivo de conveniência e oportunidade 
denomina-se:  
 
a) Anulação. 
b) Cassação. 
c) Caducidade. 
d) Revogação. 
e) Reintegração. 
 
19. É da essência do instituto da Licitação: 
 
a) A contratação do adjudicatário. 
b) A seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, a garantia da isonomia e a 
promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável.  
c) Sempre obter o menor preço. 
d) A desvinculação do instrumento convocatório. 
e) A contratação de bens produzidos no país e o 
sigilo em todas as etapas do processo licitatório. 
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20. Nenhuma situação jurídica pode perdurar 
no tempo se estiver em confronto com a CF, 
sendo fundamental a observância dos 
princípios constitucionais. A Administração 
Pública, em especial, deve nortear a sua 
conduta por certos princípios. Na 
Constituição Federal estão expressamente 
informados os princípios da: 
 
a) Impessoalidade, legalidade, publicidade e 
indisponibilidade. 
b) Legalidade, moralidade, impessoalidade e 
continuidade do serviço público. 
c) Indisponibilidade, legalidade, moralidade e 
autotutela. 
d) Legalidade, publicidade, hierarquia e 
moralidade.  
e) Eficiência, publicidade, impessoalidade e 
moralidade. 
 
21. São absolutamente incapazes os 
menores de: 
 
a) 16 anos; os ausentes e os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo. 
b) 18 anos; os que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil.  
c) 16 anos; os que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil; os que, 
mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade.  
d) 16 anos; os ébrios habituais; os pródigos e os 
excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo. 
e) 18 anos; os que, mesmo por causa transitória, 
não puderem exprimir sua vontade e aqueles 
com discernimento reduzido.  
 
22.  O negócio jurídico realizado por agente 
absolutamente incapaz é sempre: 
 
a) Nulo. 
b) Anulável. 

c) Defeituoso. 
d) Convalidado. 
e) Revogado. 
 
23. Com relação às pessoas naturais, 
segundo o Código Civil Brasileiro, é correto 
afirmar: 
 
a) Cessará, para os menores, a incapacidade 
pela colação de grau em curso de ensino médio. 
b) Os pródigos são absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
c) Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e sobrenome.  
d) Se dois indivíduos falecerem na mesma 
ocasião, ocorrendo a comoriência, presumir-se-á 
que a pessoa mais velha faleceu primeiro.  
e) Os recém-nascidos possuem capacidade de 
fato desde seu nascimento com vida.  
 
24. No tocante aos direitos da personalidade, 
marque a alternativa correta: 
 
a) Nenhuma pessoa pode ser constrangida a 
submeter-se, com risco de vida, a tratamento 
médico ou intervenção cirúrgica.  
b) É irrevogável o ato de disposição gratuita do 
próprio corpo, no todo ou em parte, para depois 
da morte. 
c) A ameaça ou a lesão ao direito da 
personalidade não se estendem aos mortos, por 
ser um direito personalíssimo.  
d) Como regra geral, os direitos da 
personalidade são passíveis de livre transmissão 
e renúncia. 
e) É sempre possível a comercialização de 
partes do próprio corpo, se com a disposição não 
houver diminuição permanente da integridade 
física do doador. 
 
25. Assinale a alternativa correta quanto ao 
negócio jurídico: 
 
a) Seu objeto há de ser sempre determinado. 
b) A ocorrência de lesão não o torna anulável. 
c) É válido o negócio celebrado por pessoa 
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relativamente incapaz não assistida.  
d) O dolo e a coação não são considerados 
defeitos do negócio jurídico.   
e) Configura-se estado de perigo quando 
alguém, premido da necessidade de salvar-se, 
ou a pessoa de sua família, de grave dano 
conhecido pela outra parte, assume obrigação 
excessivamente onerosa.  
 
26. A redação do Art. 2º do Código de 
Processo Civil vigente “Nenhum juiz prestará 
a tutela jurisdicional senão quando a parte ou 
o interessado a requerer, nos casos e formas 
legais” denota diretamente o princípio: 
 
a) Da legalidade 
b) Da inércia da jurisdição 
c) Do juiz natural 
d) Da ampla defesa 
e) Do acesso a justiça 
 
27. São princípios gerais do processo civil: 
 
a) Princípio da norma mais favorável, 
publicidade dos atos processuais, eventualidade. 
b) Individualização da pena, duração razoável 
do processo, livre investigação das provas. 
c) Presunção de inocência, direito ao juiz 
natural, inércia. 
d) Isonomia, juiz natural, vedação à prova ilícita, 
contraditório e ampla defesa. 
e) Anualidade, motivação das decisões judiciais, 
isonomia processual e princípio da 
irrenunciabilidade das garantias legais.  
 
28. Conforme o Processo Civil, no 
julgamento da lide, inexistindo normas legais, 
o Juiz recorrerá: 
 
a) À solução mais favorável ao hipossuficiente. 
b) À legislação revogada. 
c) Ao seu livre-arbítrio. 
d) À solução mais favorável ao réu. 
e) À analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais do Direito.  
 

29. Citação é: 
 
a) É a resposta do réu, onde ele pode se 
defender daquilo que lhe foi imputado.  
b) Ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o 
interessado a fim de se defender.  
c) Ação judicial em que o réu, em sua defesa, 
move contra o demandante, no mesmo processo 
e juízo em que é demandado.  
d) Em termos jurídicos significa resposta a 
contestação do réu. 
e) Solicitação feita por escrito para pedir, 
demandar em juízo.  
 
30. O que se entende por capacidade 
postulatória: 
 
a) São fatores externos que influem na formação 
da relação jurídica processual. 
b) Refere-se à existência de lide pendente, 
processo em andamento. 
c) É a capacidade dos sujeitos serem partes no 
processo e estarem em juízo. 
d)  É a capacidade de representar as partes em 
juízo por advogado legalmente habilitado.  
e) É a capacidade de qualquer pessoa estar em 
juízo, praticando atos processuais. 


