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•
•
•

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.
Em seu caderno de prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética:... seguida de Assertiva:..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para rascunhos.

PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Predominam no texto 1A1-I as tipologias textuais

Texto 1A1-I

A
B
C
D
E

descrição e narração.
argumentação e injunção.
exposição e narração.
exposição e injunção.
descrição e argumentação.
QUESTÃO 2

No período “Você concorre a prêmios e ainda ajuda entidades
sociais”, do texto 1A1-I, a palavra “ainda” está empregada
com o mesmo significado de
A
B
C
D
E

por fim.
além disso.
até mesmo.
não obstante.
como consequência.
QUESTÃO 3

No trecho “A Nota Fiscal Gaúcha é um programa que estimula
o cidadão a pedir notas fiscais em todas as suas compras,
combatendo a sonegação fiscal. Pelo programa os cidadãos
concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão, e as entidades sociais
por eles indicadas são beneficiadas com recursos do estado”,
do texto 1A1-I, a correção gramatical ficaria comprometida
caso fosse introduzida uma vírgula imediatamente após
A
B
C
D
E

“notas fiscais”.
“Pelo programa”.
“prêmios”.
“indicadas”.
“recursos”.
QUESTÃO 4

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta
de reescrita para o trecho “as entidades sociais por eles indicadas
são beneficiadas com recursos do estado”, do texto 1A1-I. Assinale
a opção em que a reescrita proposta preserva os sentidos
originais e a correção gramatical do texto.

Internet: <https://nfg.sefaz.rs.gov.br> (com adaptações).

A recursos do estado beneficiam as entidades sociais por
ele indicadas
B beneficia-se com recursos do estado as entidades sociais
indicadas por parte deles
C por eles indicadas, as entidades sociais são beneficiadas
com recursos do estado
D as entidades sociais indicadas são beneficiadas por eles
com recursos do estado
E as entidades sociais que eles indicaram beneficiam-se
com recursos do estado
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QUESTÃO 7

O homem primitivo procurava defender-se do frio e da
fome abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos
silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao
longo dos séculos, passou a espécie humana a sentir a
necessidade de maior conforto e começou a reparar no seu
semelhante. Assim, como decorrência das necessidades
individuais, surgiram as trocas. Sistemas de troca direta, que
duraram vários séculos, ocasionaram o aparecimento de
palavras como “salário” (pagamento feito por meio de certa
quantidade de sal) e “pecúnia” (do latim pecus, que significa
rebanho de gado, ou peculium, relativo a gado miúdo, como
ovelha ou cabrito).
As primeiras moedas, peças que representavam
valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia (atual
Turquia), no século VII a.C. As características que se desejava
ressaltar eram gravadas nas peças por meio da pancada de um
objeto pesado (martelo), em primitivos cunhos. Foi o
surgimento da cunhagem a martelo, na qual os signos
monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais
empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos
tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por
metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar
dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão
cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na
atualidade, apresentam figuras representativas da história, da
cultura, das riquezas e do poder das sociedades.
A necessidade de guardar as moedas em segurança fez
surgirem os bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem
cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a
responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar
recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos
passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por
seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o
dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel
moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda
dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias.
Internet: <www.casadamoeda.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

De acordo com o texto 1A1-II, as moedas
A constituíram alternativa ao sistema de troca direta.
B foram elemento importante para o surgimento dos bancos.
C eram de difícil transporte, por isso, pouco a pouco, foram
substituídas pelas cédulas em papel moeda.
D impulsionaram o consumo e a concentração de poder nas
sociedades.
E detinham valor monetário apenas se esteticamente bonitas e
produzidas a partir de metais nobres.
QUESTÃO 6

No período em que se insere, no texto 1A1-II, a oração “por serem
mais seguros de portar do que o dinheiro vivo” (R. 33 e 34) exprime
A um motivo por que recibos passaram a ser utilizados
como meio de pagamento.
B uma condição para que recibos fossem utilizados como
meio de pagamento.
C uma explicação para que as pessoas se sentissem mais
seguras portando recibos em vez de dinheiro vivo.
D uma justificativa para que os recibos fossem mais seguros
que dinheiro vivo.
E uma consequência de os recibos terem passado a ser utilizados
como meio de pagamento.

A correção gramatical e os sentidos do texto 1A1-II seriam
preservados caso a forma “preservou-se” (R.22) fosse substituída
por
A
B
C
D
E

foi preservada.
foram preservados.
teria sido preservada.
teriam sido preservados.
tinha sido preservada.
QUESTÃO 8

No período “A necessidade de guardar as moedas em segurança
fez surgirem os bancos” (R. 27 e 28), do texto 1A1-II, o termo
“os bancos” funciona como
A agente de “fez”.
B sujeito de “surgirem”.
C complemento de “surgirem”.
D adjunto adverbial de lugar.
E complemento de “fez”.
Texto 1A2-I
Conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a expectativa de vida para ambos os sexos no
Rio Grande do Sul foi superior à do Brasil em 1991,
2000 e 2010. Entre os vinte e sete estados brasileiros,
o Rio Grande do Sul (RS) era em 2010 o quarto estado com
a maior esperança de vida ao nascer, tendo sido superado
pelo Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo. De acordo
com o IBGE, a expectativa de vida ao nascer, no RS, para
ambos os sexos, passou de 72,4, em 2000, para 77,8 em 2016.
Os estudos de evolução demonstram que a transição
demográfica começou mais cedo em relação à maior parte dos
estados brasileiros e tornou-se mais evidente nas últimas décadas,
o que caracterizou o rápido aumento absoluto e relativo das
faixas de população adulta e idosa. Em relação ao sexo, as
diferenças ficam ainda mais evidentes quando se constata a maior
esperança de vida ao nascer entre as mulheres — que em 2016
atingiu 81,1 anos, ao passo que entre os homens alcançou
74,3 anos. Como resultado, o número de mulheres é superior
ao número de homens, principalmente nas faixas de idade
mais avançadas.
Internet: <www.fazenda.rs.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 9

Depreende-se das informações do texto 1A2-I que, no Rio Grande
do Sul, a esperança de vida ao nascer
A
B
C
D
E

aumentou entre os homens em 2000.
diminuiu entre as mulheres em 2000.
aumentou entre os homens em 2016.
diminuiu entre homens e mulheres em 2000.
diminuiu entre as mulheres em 2016.
QUESTÃO 10

Infere-se do texto 1A2-I que a transição demográfica no
Rio Grande do Sul
A iniciou-se antes da ocorrida em São Paulo e no Distrito
Federal.
B resultou em aumento da população idosa.
C impactou outros estados da região Sul, como Santa Catarina.
D tornou-se mais evidente no início do século XX.
E afetou o nível de qualidade da saúde da população idosa.
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QUESTÃO 12

Neide nunca tinha pensado naquilo até que,
mexendo um cremezinho de laranja na cozinha, a nutricionista
do programa das dez da manhã falou:
— Ninguém é obrigado a parecer velho.
Tirando a canseira provocada por aquele horror
de exames que o médico tinha pedido, Neide considerou
que, aos sessenta e quatro anos, até que não parecia velha.
Mexeu o creme com mais vigor. A dermatologista deu aparte:
— Alguns estudos afirmam que a velhice começa
aos trinta e seis anos de idade.
Aos trinta e seis anos, ela já era casada havia
doze anos com João Carlos, já era mãe dos gêmeos,
já sustentava a casa e tinha até contratado um auxiliar só para
atender as freguesas que batiam palmas no portão. Aos trinta
e seis anos, João Carlos já havia sido despedido da firma
e já indicava que ia se tornar um deprimido de marca e um
desempregado crônico. O fogão de seis bocas e a campainha
com barulho de sino vieram depois, e seus préstimos
de doceira eram anunciados em uma tabuleta de madeira.
A apresentadora, que já nem era tão mocinha, considerou
que tudo dependia do estado de espírito da pessoa e das
escolhas feitas durante a vida:
— Às vezes, é preciso dizer não.
Neide pensou que falar era fácil e que mais a vida
mandava do que ela escolhia. Na tevê, a palavra era
do geriatra, um homem robusto, de tez bronzeada e cabelos
fartos e grisalhos.
— As pessoas podem continuar sexualmente ativas
até a morte. Literalmente, o amor não tem idade.
Neide sentiu uma tontura, e, de repente, a colher
de pau caiu ao chão com barulho. Foi bem na hora em
que João Carlos entrou na cozinha: estava com sede.
Varreu com os olhos a figura diante de si: o pijama azul
de listras estava tão acabado que nem dava para pano
de chão, e a barriga do marido esgarçava as casas dos dois
últimos botões. A tontura deu uma pequena trégua, o suficiente
para que ela se desgostasse à visão do descaimento.
Cíntia Moscovich. Aos sessenta e quatro. In: Essa coisa brilhante
que é a chuva. Rio de Janeiro: Record, 2012 (com adaptações).

No último parágrafo do texto 1A2-II, os dois-pontos, em suas
duas ocorrências, introduzem, nos períodos em que ocorrem,
A opiniões da personagem Neide sobre a personagem João
Carlos.
B esclarecimentos do narrador sobre a personagem João Carlos
e sobre a visão de Neide diante do marido.
C impressões do narrador e da personagem Neide sobre
a personagem João Carlos.
D constatações

do

narrador

e

da

personagem

Neide

sobre a personagem João Carlos.
E suposições do narrador e da personagem Neide sobre
a personagem João Carlos.
QUESTÃO 13

A afirmação “A dermatologista deu aparte:” (R.8) do texto 1A2-II
foi empregada para informar que a especialista apresentaria um(a)
A reflexão.
B advertência.
C repreensão.
D aviso.
E comentário.
QUESTÃO 14

Assinale a opção que reproduz trecho do texto 1A2-II em que
predomina a tipologia descrição.
A “Ninguém é obrigado a parecer velho” (R.4)
B “Neide considerou que, aos sessenta e quatro anos, até que
não parecia velha. Mexeu o creme com mais vigor” (R. 6 a 8)
C “Alguns estudos afirmam que a velhice começa aos trinta
e seis anos de idade” (R. 9 e 10)
D “Foi bem na hora em que João Carlos entrou na cozinha:

QUESTÃO 11

Depreende-se do texto 1A2-II que a personagem Neide, ao assistir
ao programa de tevê,
A teve certeza de que a sua aparência não correspondia
a sua idade.
B compreendeu que havia começado a envelhecer aos trinta
e seis anos de idade.
C surpreendeu-se ao saber que a ciência constatara que
a velhice começa aos trinta e seis anos de idade.
D refletiu sobre as circunstâncias que a impulsionaram
a se tornar, desde jovem, arrimo de família.
E constatou que os rumos de sua vida independiam das suas
escolhas.

estava com sede” (R. 31 e 32)
E “a barriga do marido esgarçava as casas dos dois últimos
botões” (R. 35 e 36)
QUESTÃO 15

Assinale a opção que apresenta uma expressão temporal que marca
fato anterior aos acontecimentos da narrativa do texto 1A2-II.
A “dez da manhã” (R.3)
B “aos sessenta e quatro anos” (R.7)
C “doze anos” (R.12)
D “até a morte” (R.29)
E “de repente” (R.30)
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ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÃO 16

A Lei de Acesso à Informação classifica as informações que
possam colocar em risco a segurança dos filhos do presidente
da República como
A reservadas.
B secretas.
C ultrassecretas.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei estadual n.º 13.888/2011, que instituiu
o sistema de gestão ética, de controle público e de transparência
do Poder Executivo do estado do Rio Grande do Sul, a sugestão
de ações de melhoria para evitar a reincidência de manifestações
relativas a ineficiências da máquina estatal consiste em atribuição
A
B
C
D
E

D de sigilo condicionado.
E indisponíveis temporariamente.
QUESTÃO 17

A Lei de Acesso à Informação considera como qualidade
da informação não modificada
A o tratamento da informação.
B a integridade.
C a autenticidade.
D a disponibilidade.
E o documento.
QUESTÃO 18

Julgue os itens a seguir, com base no Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual.
I

A finalidade do referido Código é reconhecer os deveres éticos
inerentes ao desempenho das atribuições dos servidores, que
serão avaliados por deliberação da Comissão de Ética Pública.

II

Pelo princípio da solidariedade, é permitido ao servidor, em
situação excepcional, colaborar para que outro servidor impeça
que um usuário de serviços públicos exerça regularmente seus
direitos.

III É vedado ao servidor retirar, em qualquer hipótese,
bens e documentos públicos do seu local de origem.
IV No exercício do cargo público, o servidor deve pautar-se nos
deveres de respeito à dignidade, ao decoro, à moralidade, à
probidade e à transparência.
Estão certos apenas os itens
A I e III.
B I e IV.
C II e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.

da Subchefia de Ética.
da Comissão de Ética.
da Ouvidoria-Geral do estado.
da Secretaria Executiva.
do Conselho de Ética Pública.
QUESTÃO 20

A respeito do Portal da Transparência do Estado do Rio Grande
do Sul e do Conselho de Transparência Pública do Estado do
Rio Grande do Sul, julgue os itens a seguir.
I

Promover a educação fiscal é uma das finalidades desse portal
da transparência.
II Os dados do referido portal restringem-se à execução
orçamentária e financeira dos três Poderes do estado.
III Órgão integrante da administração pública estadual que deseje
divulgar, em sua própria página, informações disponibilizadas
no referido portal da transparência deverá solicitar permissão
do Conselho de Transparência Pública do Estado do Rio
Grande do Sul para esse fim.
IV Além de representantes da administração pública estadual, o
Conselho de Transparência Pública do Estado do Rio Grande
do Sul é integrado por representantes da sociedade civil
organizada.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e IV.
II e III.
II e IV.
III e IV.
QUESTÃO 21

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Estadual, ser solidário com prática
realizada por outro servidor público ou por terceiro que caracterize
ilícito, ou simplesmente que venha a causar prejuízo à
administração e à eficiência do serviço público, poderá acarretar ao
servidor
A sanções disciplinares e atrair a sua responsabilidade civil,
sendo afastada a seara penal.
B responsabilidade administrativa, sendo afastadas as searas
penal e civil, posto que solidariedade não se confunde
com coautoria.
C a demissão, se houver condenação judicial transitada em
julgado do terceiro que praticou o ato ilícito.
D sanções disciplinares, bem como a apuração de sua
responsabilidade civil, penal e administrativa.
E sanções disciplinares, bem como a apuração de sua
responsabilidade penal desde que haja a condenação do
terceiro que praticou o ato ilícito.
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NOÇÕES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

QUESTÃO 22

A Lei de Acesso à Informação obriga todos os municípios com
até dez mil habitantes a divulgar
A sua estrutura organizacional e suas competências.
B seus programas, seus projetos e suas ações.
C a remuneração e subsídios recebidos pelos ocupantes de cargo
público.
D as licitações realizadas e as em andamento.
E informações relativas à execução orçamentária e financeira.

QUESTÃO 26

Um computador digital pode resolver problemas executando
sequências de instruções. O conjunto de instruções primitivas
reconhecidas pelos circuitos eletrônicos de um computador digital
é denominado
A
B
C
D
E

QUESTÃO 23

Além da distinção entre lícito e ilícito, a moralidade da
administração pública também abrange a ideia de que a finalidade
dos seus atos deve ser sempre o
A justo.
B equilíbrio.
C honesto.
D bem comum.
E ético.

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a denominação
dada aos circuitos eletrônicos de um computador, juntamente
com a memória e os dispositivos de entrada e saída, e a
denominação dada aos programas e aplicativos com as instruções
detalhadas sobre a execução de alguma tarefa e suas representações
no computador.
A
B
C
D
E

contribuinte, sob o ponto de vista das regras atinentes à ética
no serviço público, praticará
A ato ilegal.
B ato injusto.
C ato gerador de dano moral.

A possibilidade de invasores explorarem vulnerabilidades
existentes em programas instalados em um computador pessoal
pode ser reduzida significativamente pela
A
B
C
D
E

D conduta de má-fé.
E conduta atentatória à cidadania.
QUESTÃO 25

Determinado servidor público, apesar de devidamente
capacitado por sua chefia imediata, tem cometido repetidos erros
na execução de suas tarefas, demonstrando uma conduta de difícil
correção.

A imprudência.
B imperícia.
C desonestidade.
D desvio de finalidade.
E ato atentatório à dignidade.

utilização de criptografia de disco.
criação de uma senha forte para acesso aos sistemas.
realização frequente da atualização dos programas.
utilização preferencial de software livre.
realização periódica de becape dos programas instalados
e dos dados.
QUESTÃO 29

A superexposição em redes sociais virtuais, com a publicação
indiscriminada de informações e imagens pessoais do usuário, seus
dados profissionais, seus hábitos, sua localização, seu patrimônio
e seus relacionamentos, aumenta significativamente o risco de
A
B
C
D
E

Sob o ponto de vista da ética no serviço público, é correto associar
o desempenho insatisfatório desse servidor a

unidade central de processamento; interpretadores
hardware; software
unidade lógica e aritmética; sistema operacional
arquitetura computacional; linguagens de programação
unidade de controle; programas-objeto
QUESTÃO 28

QUESTÃO 24

Servidor público que, no exercício do cargo, tratar mal um

linguagem de máquina.
máquina virtual.
linguagem de montagem.
instruções virtuais.
biblioteca de ligação dinâmica.

bloqueio das senhas de acesso a programas instalados.
exploração de vulnerabilidades dos programas instalados.
criação de perfis falsos em redes sociais.
invasão de privacidade.
ataques de ransomware.
QUESTÃO 30

Caso deseje evitar que cookies, histórico de sítios acessados
e dados de formulários sejam gravados pelo programa navegador
web enquanto acessa a Internet, o usuário deverá optar pelo uso de
A
B
C
D
E

teclado virtual.
máquina virtual.
antivírus.
bloqueador de pop-ups.
navegação anônima.
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QUESTÃO 31

Em uma rede de computadores, o acesso remoto a programas,
equipamentos, impressoras e dados, independentemente da
localização física desses recursos e dos próprios usuários, é possível
mediante a utilização de
A
B
C
D
E

becape corporativo.
controle de acesso lógico.
gerenciamento de contas.
processamento centralizado.
compartilhamento de recursos.
QUESTÃO 32

Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a Internet
é tecnicamente baseada em
A
B
C
D
E

comutação de células.
comutação de circuitos.
rótulos de comutação.
comutação de pacotes.
comutação de mensagens.
QUESTÃO 33

Assinale a opção correspondente ao conceito de entrega sob
demanda de poder computacional, armazenamento de banco
de dados, aplicações e outros recursos de tecnologia da informação
por meio de uma plataforma de serviços via Internet.
A
B
C
D
E

rede privada virtual
extranet
computação em nuvem
computação quântica
zona desmilitarizada, do inglês demilitarized zone (DMZ)
QUESTÃO 34

No modelo entidade-relacionamento, as propriedades particulares
que descrevem uma entidade são denominadas
A
B
C
D
E

valores.
atributos.
chaves primárias.
relacionamentos.
instâncias.
QUESTÃO 35

No mapeamento de um modelo entidade-relacionamento para
um modelo relacional de banco de dados, o tipo de relacionamento
que implica a criação de uma terceira tabela para onde serão
transpostos as chaves primárias e os eventuais atributos das duas
tabelas originais é denominado
A
B
C
D
E

relacionamento N:N.
relacionamento 1:1.
relacionamento 1:N.
autorrelacionamento 1:N.
relacionamento ternário.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
E DE DIREITO PENAL
QUESTÃO 36

Assinale a opção que indica entidades que apresentam
personalidade jurídica de direito privado, são criadas mediante
autorização por lei, desempenham atividade econômica e estão
sujeitas ao controle estatal.
A autarquia e fundação
B sociedade de economia mista e fundação
C fundação e empresa pública
D empresa pública e sociedade de economia mista
E autarquia e empresa pública
QUESTÃO 37

Helena, servidora pública, requereu aposentadoria após
ter cumprido os requisitos legais para tal. A aposentadoria
foi concedida, mas Helena, por ter tido ciência do interesse
da administração pública em seu retorno, resolveu solicitar, depois
de meses, o retorno às atividades do cargo que desempenhara.
Nessa situação hipotética, Helena solicitou
A readaptação.
B reversão.
C reintegração.
D recondução.
E remoção.
QUESTÃO 38

Com relação à responsabilidade de servidor público que deixe
de praticar indevidamente ato de ofício, assinale a opção correta.
A Sanções penais e administrativas não poderão ser cumuladas,
ainda que caracterizadas a materialidade e a autoria da conduta
do servidor.
B Servidor não poderá responder penal e administrativamente
por um mesmo fato referente ao exercício irregular de suas
funções.
C Servidor responderá criminalmente pela conduta apenas
depois de concluído o processo administrativo referente
à responsabilização.
D A responsabilidade administrativa de servidor pela prática da
infração em questão poderá ser afastada se houver absolvição
criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.
E A responsabilidade administrativa do servidor pela conduta em
questão não poderá ser afastada mesmo no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 43

A responsabilização de servidor público que tenha negado
publicidade a atos oficiais terá como fundamento os poderes

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio
Grande do Sul, em razão da excelência dos serviços prestados,
pode ser promovido servidor investido em

A disciplinar e hierárquico.

A cargo em comissão, uma vez que tal categoria é organizada
em carreira.
B cargo em comissão, desde que devidamente aprovado
em concurso público para esse cargo.
C cargo de provimento efetivo, porque tal categoria é organizada
em carreira.
D cargo de provimento efetivo, que é uma categoria de livre
nomeação.
E cargo sem organização de carreira, por isso sua promoção
é possível.

B de polícia e disciplinar.
C hierárquico e de polícia.
D regulamentar e de polícia.
E hierárquico e regulamentar.
QUESTÃO 40

Uma empresa privada foi outorgada pela administração
pública, por meio de contrato administrativo, a prestar serviços
de transporte público, de interesse de toda a coletividade.
A referida outorga foi dada mediante
A autorização.
B licença.
C concessão.
D permissão.
E avocação.
QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta o atributo pelo qual determinados
atos administrativos podem ser executados direta e imediatamente
pela própria administração pública, independentemente de
intervenção do Poder Judiciário.

QUESTÃO 44

Sob o pretexto de que utilizaria sua influência junto
a um auditor fiscal de determinada secretaria de fazenda (SEFAZ),
Lênio solicitou vantagem pecuniária de Paulo, alegando que
cancelaria vultosa autuação fiscal aplicada a Paulo. Paulo pagou
a quantia solicitada, mas continuou devedor na SEFAZ, porque
Lênio não era funcionário público e sequer conhecia um auditor.
Nessa situação hipotética, Lênio está sujeito a responder pelo crime
de
A
B
C
D
E

tráfico de influência.
falsidade ideológica.
corrupção passiva.
corrupção ativa.
concussão.
QUESTÃO 45

A presunção de legitimidade
B imperatividade
C autoexecutoriedade
D tipicidade
E presunção de veracidade
QUESTÃO 42

Anualmente uma prefeitura celebra o aniversário do
município na principal praça municipal, oferecendo atividades
de cultura e lazer a toda a população local.
Nesse caso, a praça do local do evento constitui
A bem público de uso especial, uma vez que sua utilização
é restrita a indivíduos especificamente selecionados para isso.
B bem público de uso especial, tal como imóveis onde estão
instaladas repartições públicas.
C bem público de uso comum do povo, por ser aberta à utilização
de todos os membros da coletividade.
D bem público de uso comum do povo, tal como os veículos
oficiais da administração pública.
E bem público de uso especial, porque se destina à utilização
por toda a coletividade.

Claus, servidor público de uma secretaria de fazenda,
estava sozinho em seu departamento de trabalho, ao final
do expediente, quando um cidadão dirigiu-se até ele, insistindo
em efetuar pagamento em dinheiro referente a dívida que
Claus verificou ser inexistente junto àquela secretaria.
Aproveitando-se do equívoco, Claus recebeu e apropriou-se
do valor, sem alertar o devedor de que o pagamento deveria
ser efetuado em outro órgão.
A conduta de Claus o sujeita a responder por
A
B
C
D
E

peculato desvio.
peculato culposo.
excesso de exação.
peculato mediante erro de outrem.
emprego irregular de verbas ou rendas públicas.
QUESTÃO 46

Caracteriza crime de falsificação de documento particular a
A
B
C
D
E

falsificação de testamento particular.
alteração de cartão de crédito verdadeiro.
fabricação de papel destinado à arrecadação de tributos.
adulteração de título ao portador ou transmissível por endosso.
inserção de declaração falsa em documento particular,
para prejudicar direito.
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QUESTÃO 47

Constitui ato de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito auferir vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade na administração direta, e notadamente
A agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda.
B ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas
em lei.
C conceder benefício administrativo ou fiscal sem observar
as formalidades legais.
D permitir a aquisição ou locação de bem por preço superior
ao de mercado.
E perceber vantagem econômica para intermediar a liberação
ou a aplicação de verba pública.
QUESTÃO 48

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÃO 51

Emenda à Constituição consiste em uma
A reforma, oriunda do poder constituinte decorrente.
B reforma, atribuída ao presidente da República, que tem
o poder de vetar ou sancionar a proposta que a originou.
C revisão, oriunda do poder constituinte originário.
D revisão, atribuída ao Supremo Tribunal Federal, que tem
o poder de julgar a proposta que a originou.
E reforma, oriunda do poder constituinte derivado.
QUESTÃO 52

Toda norma destina-se à produção de algum efeito
jurídico. Como consequência, a eficácia jurídica — isto é,
a pretensão de atuar sobre a realidade — é atributo das normas
de Direito. [...] Modernamente, já não é controvertida a tese
de que não apenas as regras, mas também os princípios são
dotados de eficácia jurídica.

Em relação à aplicação da lei penal, assinale a opção correta.
A A lei penal não admite a extraterritorialidade.
B A falta de cominação legal não inviabiliza a aplicação de pena.
C A lei penal não retroage quando uma conduta deixa de ser
considerada crime.
D A lei penal retroage quando uma conduta passa a ser
considerada crime pelo ordenamento jurídico.
E A lei temporária continua aplicável a fato praticado em sua
vigência, ainda que decorrido o seu período de duração.
QUESTÃO 49

O erro sobre elemento do tipo
A caracteriza erro na execução.
B é uma excludente de ilicitude.
C isenta a pena, caso fosse inevitável.
D exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo,
se previsto em lei.
E permite a diminuição de pena, nos parâmetros previstos
em lei, caso o erro seja vencível.
QUESTÃO 50

Em relação a crime culposo, assinale a opção correta.
A O agente de conduta culposa assume o risco do resultado
produzido por sua conduta.
B A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito.
C O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita,
a superveniência do resultado de sua conduta.
D O agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva
do resultado de sua conduta.
E A conduta negligente admite, em regra, tentativa no crime
culposo.

Luís Roberto Barroso. Curso de direito constitucional contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2013.

Considerando-se o texto precedente como motivador, é correto
afirmar que, conforme disposição da Constituição Federal de 1988,
a dignidade da pessoa humana é
A fundamento da República Federativa do Brasil, tratando-se
de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade
diferida.
B fundamento da República Federativa do Brasil, tratando-se
de norma constitucional de eficácia absoluta e aplicabilidade
imediata.
C fundamento da República Federativa do Brasil, tratando-se
de norma constitucional de eficácia absoluta e aplicabilidade
esgotada.
D princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas
relações internacionais, tratando-se de norma constitucional
de eficácia absoluta e aplicabilidade diferida.
E princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas
relações internacionais, tratando-se de norma constitucional
de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
QUESTÃO 53

Autoridade pública do tribunal de justiça de determinado
estado vetou, durante um mês, a retirada de autos dos processos
em trâmite naquele tribunal por advogados atuantes nas causas,
alegando que tal medida seria necessária para melhorar
a organização dos servidores do órgão, que estavam realocando
os autos dos processos nas salas do tribunal. Considerando que
a medida tomada por essa autoridade foi ilegal, a Ordem dos
Advogados do Brasil local ajuizou ação constitucional a fim
de proteger direito líquido e certo da classe de advogados,
que foram prejudicados ao terem sido impedidos de exercer
suas atividades profissionais.
Nessa situação hipotética, a OAB impetrou
A
B
C
D
E

habeas corpus.
habeas data.
mandado de injunção.
mandado de segurança coletivo.
ação civil pública.

CESPE | CEBRASPE – SEFAZRS_AFA – Aplicação: 2018
QUESTÃO 54

Um município de determinado estado da Federação
apresentava graves dificuldades com transportes, o que resultava
em problemas no cotidiano da população, especialmente pela
dificuldade de entrega de documentos e encomendas via postal.
Atenta a essa demanda, a assembleia legislativa municipal editou
lei para regulamentar o serviço postal no município, considerando
as especificidades locais da comunidade, em nome do interesse
público, e buscando atender adequadamente à população.
Conforme os dispositivos constitucionais referentes à organização
do Estado, a lei editada pela assembleia legislativa desse
município é
A inconstitucional, porque é da União a competência privativa
para legislar sobre serviço postal.
B constitucional, porque a assembleia legislativa municipal
detém autonomia e legitimidade para legislar privativamente
sobre demandas específicas locais.
C inconstitucional, porque é do respectivo estado a competência
privativa para legislar sobre serviço postal em seus municípios.
D constitucional, porque a assembleia legislativa municipal
detém legitimidade para legislar concorrentemente com a
União e com o respectivo estado sobre serviço postal.
E constitucional, porque a assembleia legislativa municipal
detém competência comum com os demais entes da Federação
para legislar sobre serviço postal.
QUESTÃO 55

Em 2013, Maria foi aprovada em concurso público para
o cargo de analista da secretaria de saúde de um estado. Em 2014,
ela foi nomeada, tomou posse e entrou em exercício. Terminado
o período de estágio probatório e realizada a avaliação especial
de desempenho de Maria, ela passou a ser servidora estável.
Em janeiro de 2018, o cargo ocupado por Maria foi extinto
por desnecessidade.
Considerando-se as disposições constitucionais referentes à
administração pública e aos servidores públicos, é correto afirmar
que Maria
A será reintegrada em novo cargo na secretaria de saúde do
estado, recebendo remuneração equivalente ao cargo extinto,
por ser servidora estável.
B deverá ser reconduzida para outro órgão do Poder Executivo,
caso não haja outro cargo disponível em seu órgão de origem,
devendo receber remuneração equivalente ao cargo extinto.
C perderá a estabilidade, devendo realizar nova avaliação de
desempenho para outro cargo na secretaria de saúde do estado.
D ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em
outro cargo.
E será indenizada pela administração e aproveitada em outro
cargo disponível, com remuneração proporcional ao tempo
de serviço.

QUESTÃO 56

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989
dispõe, em seu art. 8.º, que “O município, dotado de autonomia
política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e
pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos
na Constituição Federal e nesta Constituição”.
A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul dispõe que
são poderes, independentes e harmônicos entre si, de cada um
de seus municípios
A o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário.
B o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal,
e o Poder Executivo, exercido pelo vereador.
C o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, o
Poder Executivo, exercido pelo prefeito, e o Poder Judiciário.
D o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal,
e o Poder Executivo, exercido pelo prefeito.
E o Poder Legislativo, exercido pela câmara estadual, e
o Poder Judiciário, exercido pelo tribunal de justiça estadual.
QUESTÃO 57

Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos,
depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, são considerados equivalentes a
A leis federais.
B súmulas vinculantes.
C medidas provisórias.
D leis complementares.
E emendas constitucionais.
QUESTÃO 58

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a avaliação
periódica da funcionalidade do sistema tributário nacional,
em sua estrutura e em seus componentes, e do desempenho
das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios compete privativamente
A ao Conselho da República.
B ao Tribunal de Contas da União.
C ao Senado Federal.
D à Câmara dos Deputados.
E ao Conselho Nacional de Justiça.
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QUESTÃO 59

A revisão constitucional

QUESTÃO 63

Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal, a quebra do

A é uma manifestação do poder constituinte originário.

sigilo de comunicações telefônicas pode ser determinada

B é realizada apenas pelo Congresso Nacional.
C é passível de ser feita a qualquer tempo.

A pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.

D permite a alteração da Constituição de forma incondicionada.

B pelo Poder Judiciário, somente.

E não está prevista na Constituição Federal de 1988.
QUESTÃO 60

Acerca da organização dos estados, é correto afirmar que
A a criação de um território federal é regulada por lei ordinária.
B aos estados-membros compete explorar os serviços locais de

C por autoridade policial e pelo Ministério Público.
D pela fiscalização tributária, somente.
E pelo Ministério Público, somente.
QUESTÃO 64

Em relação a mandado de segurança, assinale a opção correta.

gás canalizado.
C a iniciativa popular no processo legislativo estadual não é
admitida.
D a competência da União para legislar sobre normas gerais
exclui a competência suplementar dos estados-membros para
legislar.
E o texto constitucional autoriza a criação de tribunais de contas
municipais.
QUESTÃO 61

A Mandado de segurança é cabível contra atos de gestão
empresarial praticados pelos administradores de empresa
pública.
B Órgãos de partidos políticos são equiparados a autoridades
públicas para fins de mandado de segurança.
C Mandado de segurança é utilizado tão somente para fazer
cessar lesão a direito líquido e certo, mas nunca para evitar que
tal lesão efetivamente ocorra.

A acumulação remunerada de cargos públicos

D Direito líquido e certo pode ser objeto de dilação probatória

A é admitida, em regra.

E É cabível mandado de segurança contra decisão judicial da

B depende, em todo caso, de regulamentação legal.
C não se submete ao teto remuneratório previsto na Constituição
Federal de 1988.
D não é admitida quando envolve dois cargos de professor.
E exige compatibilidade de horários.
QUESTÃO 62

Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta.
A As atividades das associações somente poderão ser suspensas
por decisão judicial.
B A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de
caráter paramilitar.
C A criação de associação depende de autorização do poder
público.
D A associação pode prever, em seu estatuto, hipóteses para
compelir alguém a permanecer associado.

nos autos de mandado de segurança.
qual caiba recurso com efeito suspensivo.
QUESTÃO 65

À luz da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a
opção correta.
A O número de deputados da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul corresponde à mesma quantidade de deputados
que representam o estado na Câmara Legislativa Federal.
B A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é representada
na esfera extrajudicial pelo seu presidente.
C As leis estaduais aprovadas vigorarão a partir do dia de sua
publicação, salvo se estabelecido outro prazo.
D Os secretários de estado devem apresentar ao governador
relatório anual das atividades deles à frente da respectiva
secretaria.

E As associações, ainda quando não autorizadas expressamente,

E Associações de bairro constituídas há seis meses têm

possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou

legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade

extrajudicialmente.

de lei no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 66

Pela venda diária de x unidades de determinado produto,
um comerciante fatura, líquidos, L(x) = 300 + 40x ! x2 reais,
podendo esse faturamento ser interpretado como lucro, como
prejuízo ou como empate, isto é, L(x) = 0 reais.
Para que o faturamento seja caracterizado como lucro, o
comerciante deverá vender, diariamente,
A
B
C
D
E

menos de 5 unidades do produto.
mais de 5 e menos de 10 unidades do produto.
mais de 10 e menos de 30 unidades do produto.
mais de 30 e menos de 35 unidades do produto.
mais de 35 unidades do produto.
QUESTÃO 67

Sobre uma mesa há 9 caixas vazias. Em uma dessas caixas,
será colocado um grão de feijão; depois, em outra caixa, serão
colocados três grãos de feijão. Prosseguindo-se sucessivamente,
será escolhida uma caixa vazia, e nela colocada uma quantidade de
grãos de feijão igual ao triplo da quantidade colocada na caixa
anteriormente escolhida, até que não reste caixa vazia.
Nessa situação, nas 9 caixas será colocada uma quantidade de grãos
de feijão igual a
A
B

.
.

C

.

D

.

E

.
QUESTÃO 68

Sete pessoas se dirigem para formar uma fila em frente ao
único caixa de atendimento individual em uma agência bancária.
Dessas sete pessoas, quatro são idosos. Um servidor da agência
deverá organizar a fila de modo que os idosos sejam atendidos antes
dos demais.
Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de se organizar
a fila é igual a
A
B
C
D
E

5.040.
720.
576.
288.
144.

QUESTÃO 69

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede
13 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros.
Nesse triângulo, considere o retângulo inscrito, em que o
comprimento do lado maior é igual ao dobro do comprimento do
lado menor, e um dos lados maiores está sobre o cateto maior do
triângulo.
Com base nessas informações, é correto afirmar que a área desse
retângulo é igual a
A

cm2.

B

cm2.

C

cm2.

D

cm2.

E 1.800 cm2.
Espaço livre
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QUESTÃO 70

O esquema a seguir mostra um observador no ponto O, que
representa o cume de uma montanha, e um avião no ponto A, à

QUESTÃO 72

No regime de capitalização composta, se um banco faz empréstimos
à taxa de juros de 24% ao ano, capitalizados bimestralmente, a taxa
efetiva anual cobrada pelo banco é igual a

altura AB do solo. O ponto C, no segmento AB, está a 6 km desse
observador.

A

.

B

.

C

.

D

.

E

.
QUESTÃO 73

O observador enxerga o avião sob um ângulo de 60° com
a horizontal OC e o ponto B, no solo, sob um ângulo de 30° com a
mesma horizontal.
Admitindo-se 0,57 e 1,73 como valores aproximados para tg 30° e
tg 60°, respectivamente, é correto afirmar que a altura AB do
avião é

Um título cujo valor nominal era de R$ 1.450 foi
descontado 4 meses antes do vencimento, à taxa de desconto
comercial simples de 12% ao ano.
Nesse caso, o valor descontado foi igual a
A
B
C
D
E

R$ 1.392.
R$ 1.334.
R$ 1.276.
R$ 1.406.
R$ 1.363.
QUESTÃO 74

A inferior a 8 km.
B superior a 8 km e inferior a 10 km.
C superior a 10 km e inferior a 12 km.

Oito pilotos que disputavam uma corrida de carte
ocupavam, na 12.ª volta, as posições mostradas na tabela a seguir.
A tabela mostra também quantas posições cada piloto
avançou (+) ou perdeu (!) em relação à sua posição no início
da corrida.

D superior a 12 km e inferior a 14 km.
E superior a 14 km.
QUESTÃO 71

piloto

12.ª volta

+/!

Doni

1.º

0

Elmo

2.º

+2

Um título cujo valor nominal era de R$ 18.200,00 com

Beto

3.º

+2

Mark

4.º

!1

vencimento para daqui a 6 meses, foi pago na data de hoje à taxa de

Aldo

5.º

!3

desconto racional simples de 5% ao mês.

Caio

6.º

+2

Luca

7.º

0

Paul

8.º

!2

Nesse caso, o título foi pago pelo valor de
A R$ 14.000,00.
B R$ 12.740,00.
C R$ 17.333,33.
D R$ 17.290,00.
E R$ 15.470,00.

Dessas informações infere-se que, no início da corrida,
a 5.ª posição era ocupada pelo piloto
A
B
C
D
E

Aldo.
Beto.
Caio.
Doni.
Elmo.
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QUESTÃO 75

QUESTÃO 78

De acordo com o assunto de que tratavam, os processos
de um departamento foram separados e guardados em capas
brancas (B), vermelhas (V), laranjas (L) e azuis (A). O assistente
administrativo responsável agrupou esses processos pelas
respectivas cores das capas e os colocou em uma estante.
Os de capas brancas ficaram à esquerda dos de capas vermelhas
e dos de capas laranjas; os de capas azuis ficaram à direita dos
de capas laranjas e à esquerda dos de capas vermelhas.

No ato de pagamento por um produto, um cliente
entregou ao caixa uma nota de R$ 50. Informado de que o dinheiro
entregue não era suficiente, o cliente entregou mais uma nota
de R$ 50 e recebeu do caixa R$ 27 de troco. O cliente reclamou
que ainda faltavam R$ 9 de troco e foi imediatamente atendido
pelo caixa.

Nesse caso, da esquerda para a direita, os processos ficaram
organizados, pelas cores das capas, na seguinte ordem:

Nessa situação hipotética, o valor da compra foi

A
B
C
D
E

A R$ 52.

B – A – V – L.
B – V – A – L.
B – L – A – V.
B – L – V – A.
B – A – L – V.

B R$ 53.
C R$ 57.
D R$ 63.
E R$ 64.

QUESTÃO 76

Em um departamento, todo grupo formado com 13 servidores,
necessariamente incluirá pelo menos uma mulher, e todo grupo
formado com 21 servidores, necessariamente incluirá pelo menos
um homem. Se a quantidade de servidores, homens e mulheres,
nesse departamento for a maior possível nessas condições, então,
nesse departamento, a proporção entre o número de homens
e de mulheres, respectivamente, será de
A
B
C
D
E

13:21.
13:34.
3:8.
3:5.
1:2.

A Alberto viajará de trem, e Tadeu, de carro.

A tabela a seguir mostra os preços, em R$ 100, de passagens
aéreas para viagens com origem nas cidades A, B, C, D ou E
e para viagens com destino a essas mesmas cidades.

A

B

C

D

E

A

0

3

1

2

5

B

2

0

2

1

4

C

1

3

0

2

1

D

2

5

4

0

3

E

5

2

1

4

0

Por necessidade de serviço, um funcionário deverá
visitar todas essas cidades uma única vez, sempre por via aérea,
e deverá partir de alguma delas.
Considerando-se todas as possibilidades de partida, o menor
valor a ser gasto com as passagens aéreas é igual a
R$ 400.
R$ 500.
R$ 600.
R$ 800.
R$ 900.

B Dionísio viajará de trem, e Anderson e Cláudio formarão
uma dupla.
C Tadeu formará dupla com Dionísio, e Bernardo viajará de
avião.
D Bernardo viajará de carro, e Cláudio, de avião.

destino

origem

Alberto, Anderson, Bernardo, Cláudio, Dionísio e Tadeu,
lotados em um mesmo departamento, viajarão a serviço, em duplas.
Cada dupla utilizará um meio de transporte diferente: avião,
trem ou carro. Alberto e Bernardo viajarão juntos; Anderson
viajará de avião; Cláudio não formará dupla com Dionísio
nem viajará de avião; Tadeu não viajará de trem.
Dessas informações conclui-se que

QUESTÃO 77

A
B
C
D
E

QUESTÃO 79

E Anderson viajará de avião, e Alberto, de carro.
QUESTÃO 80

Uma assistente administrativa rasgou em n pedaços
uma folha de papel que continha informação considerada sigilosa.
Como ainda era possível ler alguma informação em um desses
pedaços, ela rasgou-o também em n pedaços. Receosa de que a
informação sigilosa pudesse ser recuperada de um desses últimos
pedaços, rasgou-o também em n pedaços.
Assinale a opção que indica uma quantidade possível de pedaços
em que a folha foi rasgada.
A 15
B 26
C 28
D 30
E 36

