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TEXTO para responder às questões 1 a 10. 
 

Como se desenvolve o fenômeno bullying em sala de aula 
 

Segundo as explicações do professor Dan Olweus, é comum entre os alunos de uma classe a existência de diversos tipos de confli-

tos e tensões. Há ainda inúmeras outras interações agressivas, às vezes como diversão ou como forma de auto-afirmação e para 

se comprovarem as relações de força que os alunos estabelecem entre si. Caso exista na classe um agressor em potencial ou vá-

rios deles, seu comportamento agressivo influenciará nas atividades dos alunos, promovendo interações ásperas, veementes e 

violentas. Devido ao temperamento irritadiço do agressor e à sua acentuada necessidade de ameaçar, dominar e subjugar os ou-

tros de forma impositiva pelo uso da força, as adversidades e as frustrações menores que surgem acabam por provocar reações 

intensas. Às vezes, essas reações assumem caráter agressivo em razão da tendência do agressor a empregar meios violentos nas 

situações de conflitos. Em virtude de sua força física, seus ataques violentos mostram-se desagradáveis e dolorosos para os de-

mais. Geralmente o agressor prefere atacar os mais frágeis, pois tem certeza de poder dominá-los, porém não teme brigar com 

outros alunos da classe: sente-se forte e confiante. 

 

Se há na classe um aluno que apresenta características psicológicas como ansiedade, insegurança, passividade, timidez, dificulda-

de de impor-se e de ser agressivo e com frequência se mostra fisicamente indefeso, do tipo bode expiatório... ele logo será desco-

berto pelo agressor. Esse tipo de aluno representa o elo frágil da cadeia, uma vez que o agressor sabe que ele não vai revidar se 

atacado, que se atemorizará, vindo talvez a chorar, não se defenderá e ninguém o protegerá dos ataques que receber. 

  

Ainda, segundo esse autor, não há dúvida que a maioria dos casos de bullying acontece no interior da escola. Entretanto, para que 

um comportamento seja caracterizado como bullying, é necessário distinguir os maus-tratos ocasionais e não graves dos maus-

tratos habituais e graves. 

  

Portanto, os atos de bullying entre os alunos apresentam determinadas características comuns: são comportamentos produzidos de 

forma repetitiva num período prolongado de tempo contra uma mesma vítima; apresentam uma relação de desequilíbrio de poder, o 

que dificulta a defesa da vítima; ocorrem sem motivações evidentes; são comportamentos deliberados e danosos. 

  

Os comportamentos bullying podem ocorrer de duas formas: direta e indireta, ambas aversivas e prejudiciais ao psiquismo da víti-

ma. A direta inclui agressões físicas (bater, chutar, tomar pertences) e verbais (apelidar de maneira pejorativa e discriminatória, 

insultar, constranger); a indireta talvez seja a que mais prejuízo provoque, uma vez que pode criar traumas irreversíveis. Essa últi-

ma acontece através de disseminação de rumores desagradáveis e desqualificantes, visando à discriminação e exclusão da vítima 

do seu grupo social. 
(FANTE, Cleo. Fenômeno Bullying. 2.ed. Campinas: Verus, 2005, p. 49 -50, com adaptações) 

 

 

 

01   - O texto é composto predominantemente de sequências 

a) explicativas.  b) descritivas.  c) argumentativas.  d) expositivas.  e) narrativas. 

 

02   - Os tópicos abordados no texto são, sequencialmente, 

a) escola, agressor, vítima, tipos de agressão.  b) alunos, alunos agressivos, alunos tímidos, consequência da agressão. 

c) agressor, vítima, comportamento bullying.  d) interações agressivas, alunos desequilibrados, violência física. 

e) conflitos, escola e comportamento. 
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03    - Assinale a alternativa em que há uma contradição relacionada ao comportamento bullying. 
a) Essas reações assumem caráter agressivo em razão da tendência do agressor a empregar meios violentos em situações de 

conflito. 
b) Esse comportamento é comum na escola, onde há relações conflituosas. 
c) O comportamento demonstrado de forma direta inclui insultos e pancadas. 
d) Nem toda agressão caracteriza um comportamento bullying. 
e) A agressão se constitui como uma forma de afirmação do próprio aluno que não é aceito pelos outros. 
 
04    - Considerando as características do aluno agressor e do aluno vítima, é correto afirmar que: 
I. O aluno agressor demonstra seu desequilíbrio através da força. 
II. O aluno vítima parece estar sozinho. 
III. Ambos não sabem lidar com situações adversas. 
 Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
a) I.          b) I e II.              c) II e III.             d) I e III.               e) I, II e III.  
 
05    - Assinale a alternativa que explica corretamente o uso de sinais de pontuação no texto. 
a) Os dois pontos (1º, 4º e 5º§) introduzem uma explicação ou classificação. 
b) O ponto (primeira ocorrência no 1º§) separa ideias contrárias. 
c) As vírgulas (3º§) separam orações coordenadas. 
d) As reticências (2º§) indicam omissão deliberada de informação. 
e) A vírgula depois de “portanto” (4º§) separa orações em períodos diferentes. 
 
06   - Assinale a frase cujo elemento de coesão não remete a um referente próximo. 
a) Esse tipo de aluno representa o elo frágil da cadeia...(2º§) 
b) ...pois tem certeza de poder dominá-los...(1º§) 
c) Ainda, segundo esse autor, não há dúvida...(3º§) 
d) Essa última acontece através de disseminação de rumores... (5º§) 
e) Em virtude de sua força física, seus ataques violentos mostram-se desagradáveis... (1º§) 
 
07  - Assinale o item em que a correlação entre o adjetivo e substantivo está ERRADA: 
a) interativo – interação.  b) agressivo – agressão.  c) expiatório – expiação. 
d) passível – passividade.  e) discriminatório – discriminação. 
 
08    - Indique a alternativa em que o emprego do acento grave obedece à mesma regra que em: “Há ainda inúmeras outras intera-
ções agressivas, às vezes como diversão ou como forma de autoafirmação.”(1º§) 
a) Isso acontece visando à discriminação e exclusão da vítima do seu grupo social. 
b) Saiu às pressas com medo das ameaças dos agressores. 
c) Devido à sua acentuada necessidade de ameaçar. 
d) Progrediremos à medida que denunciarmos os atos de bullying. 
e) O menino ficou à distância de cem metros de seu agressor. 
 
09   - Levando em consideração o registro formal da língua, assinale a frase adequada: 
a) Não há dúvida que a maioria dos casos de bullying acontece no interior da escola. 
b) Não a dúvida de que a maioria dos casos de bullying acontece no interior da escola. 
c) Não há dúvida de que a maioria dos casos de bullying acontece no interior da escola. 
d) Não a dúvida que a maioria dos casos de bullying acontecem no interior da escola. 
e) Não há dúvida que maioria dos casos de bullying acontecem no interior da escola. 
 
10    - Os parênteses empregados no 5º § apresentam no texto: 
a) repetição da ideia anterior.    b) reprodução das palavras de outro autor. 
c) segmento de sentido conclusivo.    d) segmento de sentido explicativo. 
e) interrupção deliberada do fluxo lógico das ideias.  
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11 -  Dois números reais , a e b onde a > b , são raízes da equação  

 então                                                     é igual a:   
 

a) 13                    b) 15                    c) 20                    d) 22                    e) 27 

 

12  - Uma camisa custava R$ 60,00 no 10 dia do mês de setembro. No dia 15 deste mês teve um aumento de 15% e no dia 28 do  

mesmo mês outro aumento de 10%. De quanto deve ser aproximadamente o percentual de desconto que deve ser dado para que a 

camisa volte a custar R$ 60,00 no dia 13 do mês outubro ?: 

a) 30%           b) 26%          c) 21%   d) 16%           e) 10% 

 
 

13  - Um comerciante comprou um rolo de arame de 500 m por R$ 200,00. Se ele vendeu 100 m com lucro de 25 %, 200 m com 

lucro de 20 % e 200 m restantes com lucro de 50 %, quanto por cento de lucro ele teve na venda dos 500 m de arame ? 

a) 33 %          b) 30 %          c) 25 %          d) 20 %          e) 15 % 

 
 

14  - Um retângulo tem seu lado maior igual ao dobro do lado menor. Se aumentarmos de 3cm a medida do lado menor do retân-

gulo e mantendo a mesma proporção entre os lados, a medida de sua área aumenta 42cm2 . Qual a medida do lado menor do 

retângulo inicial ? 

a) 6 cm                 b) 5 cm                 c) 4 cm                 d) 3 cm                e) 2 cm 

 
15 - Uma torneira A enche uma caixa d’água em 2 horas. Uma torneira B enche a mesma caixa d’água  em 3  horas. Em quantas 

horas as duas torneiras juntas encherão caixa d’água ? 

a) 1 h 5 min          b) 1 h 12 min           c) 1 h 20min           d) 1 h 30 min          e) 1 h 40 min  

 

16 - João usou  4/7  do seu salário para pagar as despesas do mês e 1/3  do que sobrou depositou  na poupança. O que restou 

corresponde a que fração do seu salário ? 

a) 6/7   b) 5/7   c) 4/7   d) 3/7   e) 2/7 

 

17 - Um responsável “mestre de obra”  foi contratado para colocar cerâmica num quarto com dimensões retangulares medindo 5 m  

por 4 m. Ele usará cerâmicas com dimensões de 20 cm por 20 cm. Se cada caixa de cerâmica contém 20 pecas, quantas caixas 

serão necessárias para se realizar o trabalho?  

a) 10                    b) 15                    c) 20                    d) 25                    e) 30 

 

18 - A distancia entre as cidades de Campina Grande e João Pessoa é 120Km. Um ônibus percorreu  1/3  do trajeto entre as duas 

cidades a uma velocidade de 80 km/h, 1/2 do trajeto restante a uma velocidade de 60 km/h e a parte final do percurso a uma velo-

cidade de 100 km/h.  Quanto tempo ele gastou para fazer o percurso?   

a) 3 h 30 min         b) 3 h 15 min         c) 2 h 40 min         d) 1 h 52 min         e) 1 h 34 min 
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19    - Um paralelepípedo de base quadrada e tem sua altura medindo o dobro da medida do lado da base.  Sendo seu volume i-

gual a 16 cm3. A área da base do paralelepípedo em cm2 será igual a: 

a) 2                     b) 4                     c) 8                     d) 12                      e) 16 

 
 

20 - Um fazendeiro da região, preocupado com o período de seca, estocou ração para alimentar 50 cabeças de gado durante 100 

dias. Após 15 dias, o fazendeiro vendeu 15 cabeças de gado. O número total de dias que durou a ração foi: 

 

a) 136.                   b) 142.                c) 158.    d) 169.                 e) 196. 
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21  -  Em um sistema computacional, os dados que entram no computador são processados pela CPU e exibidos ao usuário atra-

vés de algum dispositivo de saída. Marque a opção que contém APENAS dispositivos desta classe. 

a) Mouse, microfone, teclado. 

b) Monitor, impressora, caixas acústicas. 

c) HD, Datashow, Touchpad. 

d) Pendrive, disquete, cartão de memória. 

e) Webcam, trackball, headfones. 

 

22  -  Um sistema computacional é formado por duas partes, uma que corresponde aos equipamentos que estão conectados ao 

computador e outra a todos os programas que nós utilizamos. Assinale a alternativa que contém as denominações destas duas 

partes, respectivamente: 

a) Memória e CPU. 

b) MSN e Orkut. 

c) Monitor e pendrive. 

d) Entrada e saída. 

e) Hardware e software. 

 

23  -  Em seu navegador Internet, a exemplo do Internet Explorer, gerenciar de forma organizada seus sites favoritos é bastante útil. 

Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, aos atalhos do teclado para a gerência de Favoritos no Internet Explorer 

(a partir da versão 6.0) que: 

I) Ativa barra com sites Favoritos na lateral da janela. 

II) Abre a janela para organizar Favoritos. 

III) Adiciona página atual à pasta Favoritos. 

 

a) <CTRL>+D, <CTRL>+I e <CTRL>+B. 

b) <CTRL>+I, <CTRL>+B e <CTRL>+ D. 

c) <CTRL>+B, <CTRL>+D e <CTRL>+I. 

d) <CTRL>+I, <CTRL>+D e <CTRL>+B. 

e) <CTRL>+D, <CTRL>+B e <CTRL>+I. 
 

24  - Analise as afirmativas abaixo sobre PASTAS nos sistemas de arquivos hierárquicos e assinale a alternativa correta: 

I) Pastas ou diretórios são as denominações dadas às estruturas usadas para guardar arquivos e pastas nos sistemas de arqui-

vos hierárquicos. 

II) A pasta inicial dos sistemas hierárquicos é chamada de raiz e é representada pelo caractere “\” no Windows. 

III) Uma pasta que é interna à outra pasta é chamada de subpasta. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) Todas estão erradas  
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25   - Analisando as afirmativas abaixo sobre os elementos básicos de uma janela de aplicação no sistema Windows, assinale a 

alternativa que corresponde, respectivamente, a: 

I) Está posicionada na lateral direita e/ou na parte inferior da janela. Com ela é possível movimentar as regiões ocultas da área de 

trabalho da janela. 

II) Contém as operações que são utilizadas mais frequentemente pelo usuário; normalmente, estas operações são representadas 

por ícones. 

III) Contém todas as operações disponíveis na aplicação, divididas por temas e agrupadas por afinidade. 

 

a) Caixa de menu de controle, botões de manipulação de janela e barra de título. 

b) Barra de status, área de trabalho da janela e caixa de rolagem. 

c) Barra de rolagem, barra de ferramentas e barra de menus.  

d) Botões de rolagem, caixa de fontes e menu de contexto. 

e) Caixa de diálogo, árvore de pastas e barra de endereços. 

 
26 -  As células no Microsoft Excel podem conter: números, textos, fórmulas e funções. Sobre os operadores é INCORRETO afir-

mar que: 

a) O operador de intervalo dois pontos (:) produz uma referência para todas as células entre duas referências de células. 

b) O operador matemático porcentagem (%) é usado para aplicação da divisão inteira entre dois valores ou referências. 

c) O operador de união vírgula (,) combina várias referências em uma só referência.  

d) O operador de concatenação E comercial (&) é usado unir dois valores literais em um único valor. 

e) O operador relacional diferente de (<>) é usado para a comparação entre dois valores ou referências.  

 

27  -  O serviço de correio eletrônico via WWW é chamado de: 

a) Express Mail. 

b) E-mail. 

c) Webmail. 

d) 3G. 

e) @mail. 

 
28   -  No Microsoft Word é possível usar a mala direta para criar um conjunto de documentos personalizados, tais como: uma carta 

modelo ou um conjunto de etiquetas de endereçamento.  Sobre a ferramenta de mala direta é correto afirmar: 

a) Uma fonte de dados em uma Mala Direta é um arquivo que contém as informações a serem mescladas em um documento. No 

Microsoft Word não é possível usar uma fonte de dados preexistente, sendo necessária a criação da mesma para cada novo 

documento. 

b) O Microsoft Word gera uma cópia do documento principal para cada item ou registro da fonte de dados, não sendo possível 

restringir a impressão para um grupo determinado de registros. 

c) Ao inserir um campo de uma Mala Direta no documento principal, o nome do campo sempre é cercado por sinais de divisas (« 

»), entretanto, estes sinais não aparecem nos documentos mesclados. 

d) Apesar da ferramenta de Mala Direta ser bastante útil, ainda não é possível combinar dois ou mais campos, sendo sempre ne-

cessário separá-los com sinais de pontuação. 

e) As fontes de dados, além das informações referentes aos campos, armazenam também as formatações destes campos.  
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29   -  No Microsoft Excel, fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores em uma planilha. Analise as afirmativas 

abaixo sobre as fórmulas e assinale a alternativa correta: 

 
I) No Microsoft Excel quando o conteúdo de uma célula começa com o sinal de igual (=) isto indica que os caracteres seguintes 

são integrantes de uma fórmula. 

II) Uma fórmula no Microsoft Excel pode conter: funções, referências, operadores e constantes. 

III) As referências possibilitam usar dados contidos em partes diferentes de uma planilha em uma fórmula ou usar o valor de uma 

célula em várias fórmulas. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) Todas estão erradas. 

 
 
30  - Analise as alternativas sobre Internet e Intranet e assinale a INCORRETA:  

a) Intranet é a denominação dada a uma rede corporativa privada que interliga os computadores de uma mesma instituição utili-

zando a mesma estrutura da Internet. 

b) Uma conexão segura à Internet só é possível se o Internauta estiver em uma Intranet.  

c) Podemos dizer que a Internet permite a interligação de diversas redes com diferentes tecnologias, estas ligações formam uma 

rede de alcance mundial. 

d) A tecnologia wireless que pode ser empregada na infra-estrutura de rede, tanto nas Intranets quanto na Internet, permite a co-

nexão dos computadores através de canais de rádio, frequência ou infravermelho. 

e) Quando uma Intranet conecta computadores geograficamente distribuídos de uma mesma instituição ou de instituições parcei-

ras é chamada de Extranet. 
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31    - De acordo com as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta: 
I – O Município de Campina Grande tem autonomia política, administrativa, financeira e legislativa.  
II – É proibida a participação das entidades associativas no poder municipal, devendo este ser exercido por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, do Estado e da Lei Orgânica do Município.  
III – Garantir o desenvolvimento local e auxiliar no desenvolvimento regional e nacional, são ums dos objetivos fundamentais do 

município de Campina Grande.  
a) Apenas a afirmativa I está correta.   b) Apenas a afirmativa III está correta.  
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32   - Em relação ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Campina Grande, assinale a alternativa correta: 
a) A eleição do prefeito e vice-prefeito, para mandato de quatro anos, se realizará até sessenta dias antes do término do mandato 

de seus antecessores.  
b) O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse prestando compromisso em reunião da Câmara Municipal.  
c) Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á eleição sessenta dias depois de aberta a última vaga, sendo chamado 

para o exercício do governo o presidente da Câmara Municipal. 
d) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito não tiver assumido o cargo, este será declarado 

vago em quaisquer circunstâncias.  
e) O prefeito e o vice-prefeito podem residir em qualquer cidade, desde que no estado da Paraíba. 
 
33   - É vedado ao Município de Campina Grande, EXCETO 
a) estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus repre-

sentantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 
b) criar distinção entre brasileiros ou preferências em relação às demais unidades da Federação.  
c) recusar fé a documento público.  
d) renunciar à receita e conceder isenções e anistias fiscais, mesmo que haja interesse público justificado em lei.  
e) realizar operações externas de natureza financeira, sem prévia autorização do Senado Federal. 
 
34  - No que diz respeito ao IPSEM – Instituto da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Campina Grande, assi-
nale a alternativa que afirma corretamente sua personalidade e natureza jurídica e seus fins: 
a) Pessoa jurídica de direito privado, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de 

Campina Grande. 
b) Pessoa jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de 

Campina Grande. 
c) Pessoa jurídica de direito público e privado, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na 

cidade de Campina Grande 
d) Autarquia de economia mista. 
e) Pessoa jurídica de direito público, natureza autárquica sem autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de 

Campina Grande. 
 
35 - Quanto as formas de aposentadoria prevista na Lei Complementar 045/2010, assinale a afirmativa correta: 

 Os servidores abrangidos pelo regime do IPSEM se aposentam 

a) compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição  

b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

c) compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, e trinta e cinco anos de contribuição, se homem, desde que cumprido o mínimo 

de 5 anos de efetivo exercício.  

d) voluntariamente, aos sessenta anos de idade, e trinta e cinco anos de contribuição, se homem, desde que cumprido o mínimo de 

5 anos de efetivo exercício.  

e) voluntariamente, aos sessenta anos de idade, e trinta e cinco anos de contribuição, se mulher, desde que cumprido o mínimo de 

5 anos de efetivo exercício.  
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36   - Os cargos de provimento efetivo, como vigilância, conservação e limpeza, jardinagem, capina e varrição, fazem parte de que 

grupo de cargos, previstos na Lei Complementar 008/2001?  

a) Grupo de Engenharia e Obras. 

b) Grupo de Saúde Pública. 

c) Grupo Técnico de Apoio. 

d) Grupo de Administração Geral. 

e) Grupo de Tributação e Controle. 

 

37  - Para o acesso das pessoas ao cargo efetivo de nível básico, segundo a Lei Complementar 008/2001, será exigido o seguinte 

nível de escolaridade: 

a) Equivalente ao 6º ano do ensino fundamental. 

b) Equivalente ao 7º ano do ensino fundamental. 

c) Equivalente ao 8º ano do ensino fundamental. 

d) Equivalente ao 9º ano do ensino fundamental. 

e) Basta ser alfabetizado. 

 

38  -    A passagem de documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente denomina-se: 

a) Recolhimento. 

b) Transferência. 

c) Armazenamento 

d) Descrição. 

e) Arranjo. 

 

39  -  O arquivo de uma prefeitura está sendo mantido sob condições adversas. Alguns fatores como luz, temperatura e umidade 

relativa do ar, agentes externos ao documento, são os mais responsáveis pela: 

a) Prevenção. 

b) Deterioração. 

c) Conservação. 

d) Racionalização. 

e) Restauração. 

 

40   - O serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documen-

tos chama-se: 

a) Protocolo. 

b) Controladoria. 

c) Recepção. 

d) Secretaria. 

e) Diretoria. 
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41   - A teoria que presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade tão-só por meio de centros de competência integrantes da 

própria estrutura corresponde à teoria 

a) do mandato.  b) do órgão.  c) da representação.  d) da imputação.  e) da impessoalidade. 

 

42   - Acerca dos poderes da Administração Pública, assinale aquele que dispõe que a administração sempre pratica atos dispondo 

de uma razoável liberdade de atuação: 

a) Hierárquico.  b) Discricionário.  c) Disciplinar.  d) De polícia.  e) Vinculado. 

 

43   - Em relação às normas sobre regime jurídico dos servidores públicos, especificamente acerca da remuneração, sua fixação e 

revisão, marque a opção FALSA: 

a) Quanto aos subsídios do presidente da República e do vice-presidente, dos ministros de Estado, dos deputados federais, dos 

senadores, são da competência exclusiva do Congresso Nacional. 

b) Para os governadores, vice-governadores, deputados estaduais e secretários de Estado, os subsídios são fixados por lei de inici-

ativa da Assembleia Legislativa. 

c) Os subsídios dos prefeitos, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores são estabelecidos por lei de iniciativa das Câmaras 

Municipais. 

d) A fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal cabe ao Congresso Nacional, independentemente de sanção 

do presidente da República. 

e) O subsídio dos ministros dos Tribunais Superiores corresponde a 95% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

44   - A respeito dos contratos administrativos, especificamente acerca da revisão contratual, assinale qual o instrumento disponível 

para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando se tratar de determinação estatal geral, imprevi-

sível, que impeça ou, o que é mais comum, onere substancialmente a execução do contrato, autorizando sua revisão, ou mesmo 

sua rescisão, na hipótese de tornar-se impossível seu cumprimento. 

a) Teoria da imprevisão.   b) Teoria do fato do príncipe.  c) Teoria do fato da administração. 

d) Força maior.    e) Caso fortuito. 

 

45   – Nos termos da lei 8.666/93, a forma de licitação de que participam quaisquer interessados, para a venda de bens móveis 

inservíveis à Administração, de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para a alienação de bens imóveis, cuja aquisi-

ção decorreu de procedimento judicial ou dação em pagamento nas condições legais, compreende a modalidade 

a) concorrência.  b) tomada de preço.  c) convite.  d) concurso.  e) leilão. 

 

46    – NÃO constitui fundamento da República Federativa do Brasil: 

a) Cidadania.   b) Dignidade da pessoa humana.  c) Igualdade entre os Estados. 

d) Pluralismo político. e) Soberania. 
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47   – Sobre os territórios assinale a opção INCORRETA: 

a) Os territórios poderão ser divididos em municípios. 

b) As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da     

União. 

c) Nos territórios federais com mais de cem mil habitantes, o governador será nomeado na forma da Constituição Federal.  

d) Nos territórios federais com mais de cem mil habitantes, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do 

Ministério Público e defensores públicos federais. 

e) A eleição do governador e do vice-governador dos territórios federais, coincidirá com a dos governadores dos estados, para 

mandato de igual duração. 

 

48   - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 

não poderá ultrapassar o seguinte percentual, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências autorizadas na Consti-

tuição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, para Municípios com população entre 300.000 e 1.500.000 habitantes. 

a) 7%. 

b) 6%. 

c) 5%. 

d) 4,5%. 

e) 4%. 

 

49   - A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. A esse respeito, marque a alternativa INCORRETA. 

a) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou 

dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevale-

cer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

c) As contas dos municípios ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e aprecia-

ção, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

d) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais. 

e) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o sub-

sídio de seus vereadores. 

 

50  - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, EXCETO: 

a) estabelecer cultos religiosos ou igrejas. 

b) colaborar por intermédio de interesse público com cultos religiosos ou igrejas. 

c) embaraçar o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. 

d) recusar fé aos documentos públicos. 

e) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
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