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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4  (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a 
partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) Nilo Jr. afirma que quem está se preparando para a Câmara e o Senado 
certamente vai fazer a prova de nível superior do TSE que tem um salário 
muito bom para este nível.

(d) Jonas Rodrigo Gonçalves aduz que o grau de dificuldade da prova é de-
terminado pela concorrência.

(e) Ilma de Sá, além do TSE, vai tentar a sorte no concurso do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região e na seleção para temporários da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal, bem como em todos os outros concursos que 
surgirem.

QUESTÃO 03

“Lá eu tinha três empregos e ganhava menos da metade do salário de um 
técnico administrativo do tribunal. Larguei tudo e vim pra cá.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) Trata-se de discurso indireto simples.

(b) Trata-se de discurso indireto livre.

(c) Trata-se de discurso direto.

(d) Trata-se de discurso direto com travessão explicativo.

(e) Trata-se de discurso indireto com travessão explicativo.

QUESTÃO 04

“Os candidatos não devem esperar questões com itens óbvios. Eles terão 
que pensar muito antes de escolher a alternativa certa.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) Trata-se de discurso indireto com travessão explicativo.

(b) Trata-se de discurso indireto simples.

(c) Trata-se de discurso indireto livre.

(d) Trata-se de discurso direto.

(e) Trata-se de discurso direto com travessão explicativo.

QUESTÃO 05

 “Além do TSE, Ilma vai tentar a sorte no concurso do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região e na seleção para temporários da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) Trata-se de discurso indireto com travessão explicativo.

(b) Trata-se de discurso indireto simples.

(c) Trata-se de discurso indireto livre.

(d) Trata-se de discurso direto.

(e) Trata-se de discurso direto com travessão explicativo.

QUESTÃO 06

O texto I tem tipologia predominantemente:

(a) jornalística

(b) dissertativa

(c) narrativa

LÍNGUA PORTUGUESA   

Texto I:  
O eleito pode ser você:

TSE oferece 280 vagas, sendo 122 para técnico administrativo

 Proporção está no conteúdo do concurso para o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). E Ilma de Sá Leal nem precisou esperar a divulgação do 
edital para se familiarizar com a razão matemática. Pelo contrário. Mudou 
de rumo depois que, no início deste ano, usou a ferramenta para analisar 
a vida levada em Picos, no interior do Piauí. “Lá eu tinha três empregos e 
ganhava menos da metade do salário de um técnico administrativo do 
tribunal. Larguei tudo e vim pra cá”, conta. O detalhe que potencializou a 
mudança está no perfil das funções. Pós-graduada em biologia e química, 
Regina trabalhava como professora e secretária na cidade natal. Aqui, busca 
um emprego que exige apenas a conclusão do ensino médio. “No meu cursi-
nho, tem psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista. O que chama a atenção é o 
número de vagas e o valor do salário”, diz a piauiense de 26 anos.
 Concurseiros e professores de cursinhos são unânimes em ele-
ger o cargo de técnico administrativo como a vedete do concurso para o 
TSE. Além de concentrar o maior número de vagas do pacote, 122 de 280, 
o cargo não exige formação específica e oferece contracheque atrativo: R$ 
2,4 mil iniciais. Em final de carreira, o valor sobe para R$ 3,8 mil. A função 
de analista para apoio especializado, por exemplo, tem 54 vagas divididas 
entre nove tipos de formação superior. A remuneração inicial dos analistas 
é de R$ 4 mil. 
 “É a chance do momento. O salário é muito bom para um cargo 
de nível médio. Quem está se preparando para a Câmara e o Senado certa-
mente vai fazer a prova”, aposta Nilo Jr., professor de raciocínio lógico. Outro 
atrativo é a possibilidade de o TSE convocar um número maior de aprova-
dos. O tribunal nunca anunciou um concurso para técnico administrativo. 
Em 1995, foi feita seleção pública para auxiliares e atendentes, que à época 
desempenhavam funções similares às de um técnico de hoje. O número de 
convocados foi duas vezes maior do que o listado no edital. 
 Para quem vai entrar na disputa, a principal dica é ficar atento 
ao tipo de prova que será aplicada pelo Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cespe). Vinculado à Universidade de Brasília, o Cespe usará o 
esquema de múltipla escolha, quase nunca adotado em provas da cidade. 
“Os candidatos não devem esperar questões com itens óbvios. Eles terão 
que pensar muito antes de escolher a alternativa certa. É a concorrência que 
determina o grau de dificuldade da prova”, avisa Jonas Rodrigo Gonçalves, 
professor de português. 
 Ilma sabe da influência dos demais candidatos. Mas prefere acre-
ditar na força da persistência. “Quando cheguei a Brasília, fiz um concurso 
para nível superior e fui tão ruim que rasguei a prova quando saí”, diverte-
-se. Há mais de 10 meses como “estudante-profissional”, ela colhe os frutos 
da dedicação. “Estou evoluindo. Nas últimas provas que fiz, bati na trave. 
Daqui a pouco chega a minha vez”, empolga-se. Além do TSE, Ilma vai tentar 
a sorte no concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e na seleção 
para temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

[Carmen Souza. Do Correio Braziliense. 27/11/2006.]

QUESTÃO 01

Com base no texto acima, encontre a alternativa correta.

(a) Ilma de Sá é a jornalista que escreveu a reportagem.

(b) Ilma de Sá é a especialista em língua portuguesa que deu a entrevista.

(c) Ilma de Sá é uma professora de cursinho entrevistada.

(d) Ilma de Sá é a coordenadora do cursinho entrevistado.

(e) Ilma de Sá é uma concurseira. 

QUESTÃO 02

Com base no texto acima, encontre a alternativa correta.

(a) A piauiense de 26 anos afirma que no seu curso há candidatos a vagas 
de psicologia, nutrição e fisioterapia.

(b) Concurseiros e professores de cursinhos são unânimes em eleger o car-
go de nível superior como a vedete do concurso para o TSE.
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QUESTÃO 11

“Mudou de rumo depois que, no início deste ano, usou a ferramenta para 
analisar a vida levada em Picos, no interior do Piauí.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) A retirada das vírgulas que isolam “no início deste ano” manteria a cor-
reção gramatical.

(b) A retirada das vírgulas que isolam “no início deste ano” prejudicaria a 
correção gramatical.

(c) A retirada das vírgulas que isolam “no início deste ano” consertaria gra-
maticalmente o período.

(d) A retirada da vírgula que antecede “no interior do Piauí” prejudicaria a 
correção gramatical.

(e) A retirada da vírgula que antecede “no interior do Piauí” consertaria 
gramaticalmente o período.

QUESTÃO 12

“No meu cursinho, tem psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) A retirada da vírgula após “No meu cursinho” consertaria gramatical-
mente o período.

(b) A retirada da vírgula após “No meu cursinho” prejudicaria a correção 
gramatical.

(c) A retirada da vírgula após “psicóloga” consertaria gramaticalmente o 
período.

(d) A retirada da vírgula após “fisioterapeuta” manteria a correção grama-
tical.

(e) A substituição da vírgula após “fisioterapeuta” por “e” manteria a cor-
reção gramatical.

QUESTÃO 13

“Em final de carreira, o valor sobe para R$ 3,8 mil. A função de analista para 
apoio especializado, por exemplo, tem 54 vagas divididas entre nove tipos 
de formação superior.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) A retirada da vírgula após “Em final de carreira” consertaria gramati-
calmente o período.

(b) A retirada da vírgula após “Em final de carreira” manteria a correção 
gramatical.

(c) A retirada das vírgulas que isolam “por exemplo” manteria a correção 
gramatical.

(d) A retirada das vírgulas que isolam “por exemplo” prejudicaria a corre-
ção gramatical.

(e) A retirada das vírgulas que isolam “por exemplo” consertaria gramati-
calmente o período.

QUESTÃO 14

“A função de analista para apoio especializado, por exemplo, tem 54 vagas 
divididas entre nove tipos de formação superior.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) O termo “função” atua como núcleo do sujeito da forma verbal “tem”.

(b) O termo “analista” atua como núcleo do sujeito da forma verbal “tem”.

(d) descrição

(e) poética

QUESTÃO 07

“Concurseiros e professores de cursinhos são unânimes em eleger o cargo 
de técnico administrativo como a vedete do concurso para o TSE.”

Com base no trecho acima, a substituição de “vedete” por “estrela”:

(a) manteria a semântica do período.

(b) alteraria a semântica do período.

(c) prejudicaria a semântica do período.

(d) modificaria a semântica do período.

(e) atrapalharia a semântica do período.

QUESTÃO 08

“Ilma sabe da influência dos demais candidatos. Mas prefere acreditar na 
força da persistência. “Quando cheguei a Brasília, fiz um concurso para 
nível superior e fui tão ruim que rasguei a prova quando saí”, diverte-se. 
Há mais de 10 meses como “estudante-profissional”, ela colhe os frutos 
da dedicação.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) A substituição de “persistência” por “insistência” alteraria a semântica 
do período.

(b) A substituição de “persistência” por “insistência” prejudicaria a semân-
tica do período.

(c) A substituição de “estudante-profissional” por “concurseira” alteraria a 
semântica do período.

(d) A substituição de “estudante-profissional” por “concurseira” manteria 
a semântica do período.

(e) A substituição de “estudante-profissional” por “concurseira” prejudica-
ria a semântica do período.

QUESTÃO 09

Com base no tipo de linguagem do texto I, ocorre predominantemente a 
linguagem:

(a) conotativa

(b) denotativa

(c) poética

(d) literária

(e) lírica

QUESTÃO 10
 “Os candidatos não devem esperar questões com itens óbvios. Eles terão 
que pensar muito antes de escolher a alternativa certa.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) “Eles” funciona como elemento coesivo diasfórico.

(b) “Eles” funciona como elemento coesivo catafórico.

(c) “Eles” funciona como elemento coesivo anafórico.

(d) “Eles” funciona como elemento coesivo metafórico.

(e) “Eles” funciona como elemento coesivo metasfórico.
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(c) O termo “apoio” atua como núcleo do sujeito da forma verbal “tem”.

(d) O termo “54” atua como núcleo do objeto direto da forma verbal “tem”.

(e) O termo “54” atua como núcleo do objeto indireto da forma verbal “tem”.

QUESTÃO 15

“O salário é muito bom para um cargo de nível médio.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) “O salário” funciona como Sujeito Indeterminado Simples de “é”.

(b) “é” funciona como Verbo Transitivo Direto.

(c) “é” funciona como Verbo Transitivo Indireto.

(d) “muito” funciona como Pronome Adjetivo de Intensidade.

(e) “bom” funciona como Predicativo do Sujeito.

QUESTÃO 16

“Nas últimas provas que fiz, bati na trave. Daqui a pouco chega a minha vez”, 
empolga-se.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) “fiz” tem como Sujeito Determinado Simples “eu”.

(b) “bati” tem como Sujeito Determinado Oculto “eu”.

(c) “chega” tem como Sujeito Determinado Oculto “ela”.

(d) “chega” tem Sujeito Indeterminado.

(e) “a minha vez” funciona como Sujeito Determinado Simples de “empol-
ga-se”.

QUESTÃO 17

“Concurseiros e professores de cursinhos são unânimes em eleger o cargo 
de técnico administrativo como a vedete do concurso para o TSE. Além de 
concentrar o maior número de vagas do pacote, 122 de 280, o cargo não exi-
ge formação específica e oferece contracheque atrativo: R$ 2,4 mil iniciais.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) A substituição de “R$ 2,4 mil iniciais” por “R$ 2,4 mil inicial” manteria 
a correção gramatical.

(b) A substituição de “R$ 2,4 mil iniciais” por “R$ 2,4 mil inicial” prejudica-
ria a correção gramatical.

(c) A substituição de “R$ 2,4 mil iniciais” por “R$ 2,4 mil inicial” consertaria 
gramaticalmente o período.

(d) A substituição de “unânimes” por “unânime” manteria a correção gra-
matical.

(e) A substituição de “unânimes” por “unânime” consertaria a correção gra-
matical.

QUESTÃO 18

“´No meu cursinho, tem psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista. O que cha-
ma a atenção é o número de vagas e o valor do salário´, diz a piauiense de 
26 anos.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) “psicólogo” é acentuado por se tratar de paroxítona terminada em “o”.

(b) “número” é acentuado por se tratar de paroxítona terminada em “o”.

(c) “é” é acentuado por se tratar de oxítona terminada em “é”.

(d) “psicóloga” e “número” são acentuados em atendimento ao mesmo 
princípio.

(e) “número” e “salário” são acentuados em atendimento ao mesmo prin-
cípio.

QUESTÃO 19

 “Quem está se preparando para a Câmara e o Senado certamente vai fazer a 
prova. [...] ‘Estou evoluindo. Nas últimas provas que fiz, bati na trave. Daqui 
a pouco chega a minha vez’, empolga-se.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) Em “está se preparando” ocorre mesóclise.

(b) Em “está se preparando” ocorre ênclise.

(c) Em “está se preparando” ocorre próclise.

(d) Em “empolga-se” ocorre mesóclise.

(e) Em “empolga-se” ocorre próclise.

QUESTÃO 20

“Em 1995, foi feita seleção pública para auxiliares e atendentes, que à época 
desempenhavam funções similares às de um técnico de hoje.”

Com base no trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) A substituição de “à” por “a” manteria a correção gramatical.

(b) A substituição de “à” por “a” consertaria gramaticalmente o período.

(c) A substituição de “às” por “as” manteria a correção gramatical.

(d) A substituição de “às” por “as” consertaria gramaticalmente o período.

(e) A substituição de “às” por “as” prejudicaria a correção gramatical.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Segundo a Lei Orgânica do Município de Rio Bonito, a Administração Públi-
ca Municipal é: 

(a) O conjunto de órgãos institucionais, materiais, financeiros e humanos 
destinados à execução das decisões do governo local.

(b) A única instituição competente para prestação de serviços que sejam de 
interesse da sociedade e do Município de Rio Bonito.

(c) A única responsável pela preservação e promoção do bem estar da po-
pulação local.

(d) A confluência de instituições públicas e privadas destinadas à defesa 
dos direitos transindividuais.

(e) O poder público responsável por aprovar gastos com infraestrutura de 
cunho coletivo.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Rio Bonito, assinale a alter-
nativa correta:

(a) As empresas públicas realizam atividades da administração pública di-
reta.
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(b) O Princípio da Legalidade não se aplica às atividades administrativas do 
Município de Rio Bonito.

(c) Apenas os maiores de 18 (dezoito) anos podem dar conhecimento á 
autoridade municipal de irregularidades, ilegalidades ou abuso de poder 
imputável a qualquer agente público.

(d) É facultado ao prefeito, por meio de decreto, criar ou extinguir autar-
quias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações mu-
nicipais.

(e) A administração pública municipal é fundacional quando realizada por 
fundação instituída ou mantida pelo Município.

QUESTÃO 23

Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Rio Bonito 
acerca da fixação de vencimentos, assinale a alternativa que completa cor-
retamente as lacunas do texto abaixo: 

É assegurado aos servidores da administração direta ___________ de venci-
mentos para cargos de atribuições iguais ou ______________ do mesmo Poder 
ou entre os de servidores dos Poderes Executivo e ______________, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e as relativas a natureza ou ao __________ 
de trabalho.

(a) diferenciação / assemelhadas / Fundações / chefe.

(b) isonomia / diferenciadas / investigativos / gabinete.

(c) especificação / concomitantes / ex-funcionários / local.

(d) isonomia / assemelhados / Legislativo / local.

(e) a divulgação / equivalentes / Legislativo / modo.

QUESTÃO 24

Tendo como base os direitos dos servidores públicos civis assegurados pela 
Lei Orgânica do Município de Rio Bonito, assinale a única alternativa que lá 
não está elencado: 

(a) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

(b) Licença remunerada para acompanhar cunhado ou cunhada que esteja 
cursando especialização fora do Brasil.

(c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. 

(d) Irredutibilidade do salário. 

(e) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 
da aposentadoria. 

QUESTÃO 25

No tocante às regras constantes na Lei Orgânica do Município de Rio Bonito, 
assinale a alternativa correta: 

(a) A associação sindical é de cunho obrigatório para os servidores públi-
cos do Município de Rio Bonito.

(b) Não se aplica, aos servidores públicos municipais das administrações 
diretas e indiretas, o exercício do direito de greve.

(c) O servidor público municipal que estiver em exercício de mandato ele-
tivo federal, estadual ou Municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego 
ou função.

(d) É vedada a imposição de aposentadoria compulsória aos servidores pú-
blicos do Município de Rio Bonito.

(e) Sentença judicial transitada em julgado não é meio hábil para acarretar, 
para o servidor público estável, a perda de seu cargo.

QUESTÃO 26

No tocante ao regime jurídico apresentado pela Lei 1.822 de 2013, assinale 
a alternativa correta: 

(a) Quadro de pessoal é o conjunto de atribuições, deveres e responsabili-
dades cometido ao servidor público.

(b) Classes são os graus dos quadros de pessoal, hierarquizados em cargos, 
que representam as perspectivas de desenvolvimento funcional.

(c) Cargo Público é o conjunto de classes da mesma natureza, dispostas ver-
ticalmente para o efeito da promoção do servidor.

(d) Carreira é o conjunto de cargos isolados, cargos de provimento em co-
missão e funções gratificadas de cada Poder, autarquia ou fundação pública 
municipal.

(e) São servidores públicos aqueles legalmente investidos em cargo públi-
co de provimento efetivo ou de provimento em comissão.

QUESTÃO 27

Considerando as regras sobre provimento, descritas na Lei 1.822 de 2013, 
assinale a alternativa correta:

(a) A investidura em cargo público se dá com a posse.

(b) O aproveitamento não integra o rol de hipóteses de provimento de car-
gos públicos. 

(c) Em hipótese alguma se admitem estrangeiros nos serviços públicos mu-
nicipais. 

(d) É requisito para ingresso no serviço publico ter, à época da admissão, 
menos de 60 (sessenta) anos de idade. 

(e) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do Prefeito Mu-
nicipal.

QUESTÃO 28

Assinale a opção que não corresponde a um dos documentos, listados pela 
Lei 1.822 de 2013, de apresentação obrigatória no momento da posse: 

(a) Declaração de participação de gerência ou administração de empresa 
privada ou se é empresário.

(b) Histórico escolar que englobe todo o ensino exigido para o cargo ocu-
pado.

(c) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

(d) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, constante de 
atestado médico oficial.

(e) Declaração de percepção de provento de aposentadoria decorrente de 
cargo ou emprego público.

QUESTÃO 29

Quanto às regras sobre estágio probatório constantes no Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Rio Bonito, assinale a alternativa correta: 

(a) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório pelo período de 2 (dois) anos. 

(b) Apenas na fase final da avaliação do estágio probatório poderá o servi-
dor estagiário exercer seu direito de ampla defesa e contraditório.

(c) O resultado da avaliação e o respectivo ato de estabilização ou de exone-
ração serão informados ao interessado. 

(d) A avaliação especial de desempenho, durante o período de estágio pro-
batório, ocorrerá a cada 6 (seis) meses.
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(e) O servidor estável que for nomeado, por meio de concurso público para 
outro cargo de provimento efetivo, é dispensado de cumprir novo estágio 
probatório.

QUESTÃO 30

A Lei 1.822 de 2013 prevê a possibilidade de remoção dos servidores do 
Município de Rio Bonito, assim sendo, analise os itens abaixo e assinale a 
alternativa que corresponde às formas de remoção listadas na citada lei

I. por incompatibilidade psíquica.

II. de ofício, no interesse da Administração.

III. por requisição do governo estadual.

IV. por permuta.

V. a pedido do servidor.

(a) Segundo a Lei 1.822 a remoção se dará nas hipóteses dos itens III, IV e V.

(b) Segundo a Lei 1.822 a remoção se dará nas hipóteses dos itens I, III e V.

(c) Segundo a Lei 1.822 a remoção se dará nas hipóteses dos itens II, III e IV.

(d) Segundo a Lei 1.822 a remoção se dará nas hipóteses dos itens II, IV e V.

(e) Segundo a Lei 1.822 a remoção se dará nas hipóteses dos itens I, II e IV.

QUESTÃO 31

Considerando as disposições da Constituição Federal acerca da Seguridade 
Social assinale a única alternativa que não corresponde a um dos objetivos 
nela elencados:

(a) Equidade na forma de participação no custeio.

(b) Irredutibilidade do valor dos benefícios.

(c) Universalidade da cobertura e do atendimento.

(d) Redução dos índices de analfabetismo.

(e) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

QUESTÃO 32

No que tange às regras constitucionais de aposentadoria dos servidores pú-
blicos, assinale a alternativa correta:

(a) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios serão aposentados, compulsoriamente, aos 
65 (sessenta e cinco) anos de idade.

(b) É garantida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(c) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado 
para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para 
efeito de disponibilidade.

(d) São excluídos do regime geral de previdência social os servidores ocu-
pantes, exclusivamente, de cargos em comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração.

(e) Sobre, quaisquer, proventos de aposentadorias e pensões, não incide 
contribuição para previdência social.

QUESTÃO 33

Tendo como base as disposições da Lei 3.189 de 1999 do Estado do Rio de 
Janeiro, assinale a alternativa correta: 

(a) O RIOPREVIDÊNCIA é uma empresa pública vinculada à Secretaria de 
Estado de Administração e Reestruturação do Estado.

(b) A instituição do RIOPREVIDÊNCIA tem como finalidade arrecadar, as-
segurar e administrar recursos financeiros para o custeio dos proventos 
de aposentadoria ou reforma, das pensões e outros benefícios, concedidos 
pelo Estado do Rio de Janeiro.

(c) O RIOPREVIDÊNCIA opera em conta conjunta com uma das pertencen-
tes ao Tesouro Estadual.

(d) É vedado ao Poder Executivo incorporar, ao patrimônio e do RIOPRE-
VIDÊNCIA, os créditos de natureza previdenciária devidos ao Instituto de 
Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ. 

(e) O Conselho de Administração do RIOPREVIDÊNCIA é composto por 10 
(dez) membros.

QUESTÃO 34

Considerando as classificações das Constituições, assinale a alternativa cor-
reta: 

(a) Quanto à forma das constituições, essas podem ser classificadas como 
outorgadas, promulgadas ou cesaristas. 

(b) Quanto à extensão as constituições, essas podem ser classificadas como 
escritas ou costumeiras. 

(c) No que tange ao conteúdo das constituições, essas podem ser classifica-
das como sintéticas ou analíticas. 

(d) Em relação ao modo de elaboração, as constituições podem ser classifi-
cadas em materiais e formais. 

(e) Considerando a alterabilidade das normas das constituições, estas po-
dem ser classificadas em rígidas, flexíveis e semirrígidas.

QUESTÃO 35

Assinale a opção que não corresponde a um dos direitos e garantias funda-
mentais expressos na Constituição Federal: 

(a) É garantido ao credor promover, por seus próprios meios, a prisão do 
devedor civil. 

(b) É garantido o direito de propriedade.

(c) É direito de todos a não condenação por crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal.

(d) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro-
cesso legal.

(e) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que com-
provarem insuficiência de recursos.

QUESTÃO 36

Tendo como referencia as normas constitucionais acerca da organização do 
Estado, assinale a alternativa correta: 

(a) É vedado aos Estados brasileiros incorporarem-se entre si, subdividi-
rem-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros, ou formarem no-
vos Estados ou Territórios Federais. 

(b) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
garante autonomia entre todos os entes da federação.

(c) Compete aos municípios assegurar a defesa nacional.

(d) Compete exclusivamente à União zelar pela guarda da Constituição, das 
leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.

(e) Os Estados organizam-se e regem-se pelas Leis Orgânicas que instituí-
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rem e pelas leis que adotarem, dispensando-se a observação dos princípios 
desta Constituição Federal. 

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta segundo a Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro:

(a) Cabe exclusivamente aos Municípios estabelecer as sanções de natu-
reza administrativa, econômica e financeira a quem incorrer em qualquer 
tipo de discriminação, independentemente das sanções criminais previs-
tas em lei.

(b) O direito de petição e representação aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder depende do pagamen-
to de taxas, emolumentos ou de garantia de instância. 

(c) Apenas aos desempregados é concedida a gratuidade na obtenção de 
registro e de certidão de óbito. 

(d) O povo é o sujeito da Vida Política e da História do Estado do Rio de 
Janeiro.

(e) Todos podem reunir-se pacificamente, com ou sem armas, em locais 
abertos, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade. 

QUESTÃO 38

Quanto aos atos administrativos e o poder de polícia da administração pú-
blica, assinale a alternativa correta:

(a) Poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Adminis-
tração Pública para conter os abusos do direito individual.

(b) O poder de polícia estatal tem como fundamento punir a prática de atos 
ilícitos.

(c) O exercício do poder de polícia tem como um de seus atributos a vincu-
lação da ação do administrador à situação verificada, razão pela qual se diz 
que o poder de polícia jamais é discricionário. 

(d) Atos administrativos externos assim são denominados em razão jamais 
interferirem na esfera jurídica dos administrados.  

(e) Atos administrativos decorrem da combinação direta e bilateral da von-
tade da Administração com os interesses dos particulares tutelados.

QUESTÃO 39

No que tange ao contrato administrativo e seus desmembramentos, assina-
le a alternativa incorreta:

(a) O contrato administrativo se dá nas condições estabelecidas pela Ad-
ministração. 

(b) Um diferencial entre contratos e convênios é que o primeiro é formado 
por interesses contrapostos, ao passo que o segundo consiste em um acor-
do de vontades onde ambas as partes têm os mesmos objetivos.

(c) Em decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado, 
temos que os contratos administrativos sempre se dão de forma impositiva 
perante os particulares.

(d) Os consórcios públicos podem outorgar concessão, permissão ou auto-
rização de obras ou serviços públicos.

(e) Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública firma 
com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução de ob-
jetivos de interesse público.

QUESTÃO 40

Considerando a lei de Licitações e a Lei de Combate à Improbidade Admi-
nistrativa, assinale a opção correta:

(a) Para fins de aplicação da Lei de combate à improbidade administrativa, 
não se considera como agentes públicos aqueles que exerçam, transitoria-
mente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função nas enti-
dades públicas ou de capital majoritariamente público. 

(b) Constitui ato infracional a representação por ato de improbidade contra 
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe 
inocente.

(c) As empresas públicas e sociedades de economia mista não se subordi-
nam à lei de Licitações.

(d) As licitações serão sigilosas, salvo quanto ao conteúdo das propostas, 
até o respectivo resultado.

(e) De acordo com a lei de licitações considera-se como execução direta 
a execução feita pelos órgãos e entidades da Administração, por seus pró-
prios meios.


