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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:

a) uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova;

b) este caderno com o nome do cargo a que você está concorrendo e o enunciado das
, sem repetição ou falha.

Verifique se o material está em ordem, se seu e seu são os que
aparecem na folha de respostas; .

Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

c) , no espaço reservado, com caneta esferográfica azul ou preta, a folha de
respostas.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

Reserve os finais para marcar a folha de respostas.

Quando terminar, entregue a folha de respostas ao fiscal.

O rascunho no caderno de questões não será levado em consideração.

O tempo disponível para esta prova será de .

60 questões

caso contrário, notifique imediatamente o fiscal

assinar

20 (vinte) minutos

3 (três) horas

nome número de inscrição

a) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas;

b) conferir seu e ;nome número de inscrição
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PORTUGUÊS
Texto I

As Time Goes By 

Conheci Rick Blaine em Paris, não faz muito. Ele tem uma 
espelunca perto da Madeleine que pega todos os americanos 
bêbados que o Harry’s Bar expulsa. Está com 70 anos, mas 
não parece ter mais que 69. Os olhos empapuçados são os 
mesmos mas o cabelo se foi e a barriga só parou de crescer 
porque não havia mais lugar atrás do balcão. A princípio ele 
negou que fosse Rick. 

– Não conheço nenhum Rick. 

– Está lá fora. Um letreiro enorme. Rick’s Café Americain. 

– Está? Faz anos que não vou lá fora. O que você quer? 

– Um bourbon. E alguma coisa para comer.

Escolhi um sanduíche de uma longa lista e Rick gritou o 
pedido para um negrão na cozinha. Reconheci o negrão. Era o 
pianista do café do Rick em Casablanca. Perguntei por que ele 
não tocava mais piano. 

– Sam? Porque só sabia uma música. A clientela não 
agüentava mais. Ele também faz sempre o mesmo sanduíche. 
Mas ninguém vem aqui pela comida. 

Cantarolei um trecho de As Time Goes By. Perguntei: 

– O que você faria se ela entrasse por aquela porta agora? 

– Diria: "Um chazinho, vovó?" O passado não volta. 

– Voltou uma vez. De todos os bares do mundo, ela tinha 
que escolher logo o seu, em Casablanca, para entrar. 

– Não volta mais. 

Mas ele olhou, rápido, quando a porta se abriu de repente. 
Era um americano que vinha pedir-lhe dinheiro para voltar aos 
Estados Unidos. Estava fugindo de Mitterrand. Rick o ignorou. 
Perguntou o que eu queria além do bourbon e do sanduíche 
do Sam, que estava péssimo. 

– Sempre quis saber o que aconteceu depois que ela 
embarcou naquele avião com Victor Laszlo e você e o inspetor 
Louis se afastaram, desaparecendo no nevoeiro. 

– Passei quarenta anos no nevoeiro – respondeu ele. 
Objetivamente, não estava disposto a contar muita coisa. 

– Eu tenho uma tese.

Ele sorriu. 

Mais uma... 

– Você foi o primeiro a se desencantar com as grandes 
causas. Você era o seu próprio território neutro. Victor Laszlo 
era o cara engajado. Deve ter morrido cedo e levado alguns 
outros idealistas como ele, pensando que estavam salvando o 
mundo para a democracia e os bons sentimentos. Você nunca 
teve ilusões sobre a humanidade. Era um cínico. Mas também 
era um romântico. Podia ter-se livrado de Laszlo aos olhos 
dela. Por quê? 

– Você se lembra do rosto dela naquele instante? 

Eu me lembrava. Mesmo através do nevoeiro, eu me 
lembrava. Ele tinha razão. Por um rosto daqueles a gente 
sacrifica até a falta de ideais. 

A porta se abriu de novo e nós dois olhamos rápido. Mas 
era apenas outro bêbado. 

(Luis Fernando Veríssimo)

1
O texto I pode ser classificado como: 

(A) conto. (B) crônica. 
(C) drama. (D) epístola. 
(E) fábula. 

2
Assinale a alternativa que apresente comentário pertinente a 
respeito do texto I. 
(A) O texto apresenta uma passagem autobiográfica do autor, 

como pode ser comprovado pela referência a lugares reais 
por que ele passou. 

(B) A narrativa é simbólica, com um pano de fundo que pretende 
construir uma alegoria da repressão política no Brasil. 

(C) Com base na ficção, o autor desenvolve uma narrativa de 
difícil compreensão para o leitor, uma vez que 
pouquíssimas pessoas conhecem os personagens e 
música citados. 

(D) A partir de uma referência cultural no mundo ocidental, o 
texto cria ironicamente uma extensão da ficção original. 

(E) O texto apresenta um reencontro de dois amigos que, no 
passado, mantinham admiração pela mesma mulher, que 
acabou fugindo com um terceiro. 

3
Quando o narrador diz "Mais uma..." (L.37), é possível depreender 
que essa frase: 

(A) representa o que Rick quis expressar com seu sorriso. 
(B) estrutura uma ironia em relação ao narrador, que 

nitidamente gostava de criar suposições. 
(C) extrapola o conteúdo do texto, representando uma crítica 

ao fato de o narrador se intrometer demais na 
particularidade do personagem Rick. 

(D) revela que o narrador já não mais estava suportando 
aquele diálogo. 

(E) quebra o ritmo da narrativa, como forma de surpreender o 
leitor com um fato incoerente com o que vinha sendo 
contado.

4
O que você quer? (L.10) 

Passando-se o período acima para a forma de tratamento vós 
e para o futuro do pretérito do indicativo, obtém-se:  
(A) O que vós quererias? 
(B) O que vós quiserdes? 
(C) O que vós queríeis? 
(D) O que vós quereríeis? 
(E) O que vós querereis? 

5
Perguntei por que ele não tocava mais piano. (L.14-15) 

Assinale a alternativa correta acerca do uso do porquê na frase 
acima.

(A) A forma está correta, pois corresponde à preposição  
POR + o pronome relativo QUE. 

(B) A forma está correta, pois é uma conjunção, sendo, nesse 
caso, sempre grafada como duas palavras. 

(C) A forma está correta, pois equivale a "por qual razão", 
caracterizando uma pergunta indireta. 

(D) A forma está incorreta, pois a forma com duas palavras só 
se usa em perguntas. O correto seria PORQUE. 

(E) A forma está incorreta, pois, embora seja grafada com duas 
palavras, a forma QUE deveria levar acento circunflexo. 

6
Assinale a alternativa em que o termo não exerça a mesma 
função sintática que os demais. 

(A) que (L.2) 
(B) que (L.3) 
(C) lugar (L.6) 
(D) que fosse Rick (L.7) 
(E) o seu (L.23) 
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7
Os olhos empapuçados são os mesmos mas o cabelo se foi e a 
barriga só parou de crescer porque não havia mais lugar atrás 
do balcão. (L.4-6) 

Assinale a alternativa que ofereça pontuação igualmente 
correta para o trecho acima. 
(A) Os olhos empapuçados são os mesmos, mas o cabelo se 

foi, e a barriga só parou de crescer porque não havia mais 
lugar atrás do balcão. 

(B) Os olhos empapuçados, são os mesmos mas o cabelo se 
foi e a barriga só parou de crescer, porque não havia mais 
lugar atrás do balcão. 

(C) Os olhos empapuçados são os mesmos, mas o cabelo, se 
foi, e a barriga só parou de crescer porque não havia mais 
lugar, atrás do balcão. 

(D) Os olhos empapuçados são os mesmos mas, o cabelo, se 
foi e a barriga, só parou de crescer, porque não havia mais 
lugar atrás do balcão. 

(E) Os olhos empapuçados são os mesmos, mas o cabelo se 
foi, e a barriga, só parou de crescer porque não havia mais 
lugar, atrás do balcão. 

8
A respeito do vocábulo cínico (L.43), assinale a alternativa correta. 
(A) O radical cin- não é o mesmo que aparece em cinologia

(estudo dos cães). 
(B) É palavra formada por composição. 
(C) Recebe acento por ser um latinismo. 
(D) É antônimo de impudente.
(E) É homônimo de sínico.

9
Assinale a alternativa que não contenha um advérbio. 
(A) não (L.1) (B) fora (L.9) 
(C) aqui (L.18) (D) logo (L.23) 
(E) Mais (L.37) 

10
Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido formada 
pelo mesmo processo que empapuçados (L.4). 
(A) letreiro (L.9) (B) clientela (L.16) 
(C) embarcou (L.31) (D) desencantar (L.38) 
(E) romântico (L.44) 

11
Estava fugindo de Mitterrand. (L.27) 

O período acima tem o papel de: 
(A) explicação da terceira oração do período anterior. 
(B) causa da terceira oração do período anterior. 
(C) explicação da segunda oração do período anterior. 
(D) causa da primeira oração do período anterior. 
(E) explicação da primeira oração do período anterior. 

12
Você era o seu próprio território neutro. Victor Laszlo era o cara 
engajado. (L.39-40) 

Os períodos destacados acima poderiam ser ligados, sem 
necessidade de se efetuarem alterações e sem provocar 
prejuízo de sentido, por: 
(A) portanto. (B) embora. 
(C) não obstante. (D) por outro lado. 
(E) logo. 

13
Assinale a alternativa em que o vocábulo não tenha sido 
acentuado pela mesma regra que os demais. 

(A) atrás (L.6) (B) lá (L.10) 
(C) ninguém (L.18) (D) vovó (L.21) 
(E) você (L.31) 

14
Podia ter-se livrado de Laszlo aos olhos dela. (L.44-45) 
No período acima, a palavra SE deve ser classificada como: 
(A) conjunção subordinativa. 
(B) indeterminador do sujeito. 
(C) partícula apassivadora. 
(D) partícula de realce. 
(E) pronome reflexivo. 

15
Você nunca teve ilusões sobre a humanidade. (L.42-43) 
O termo destacado no período acima tem a função sintática de: 
(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) complemento nominal. 
(D) objeto indireto. 
(E) predicativo do objeto. 

16
Em Você se lembra do rosto dela naquele instante? (L.46), 
obedeceu-se às regras de regência verbal. 

Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 
(A) Prefiro questões de gramática do que de interpretação. 
(B) Aspiraram à vaga de piloto da companhia aérea. 
(C) Os médicos assistiram o paciente. 
(D) Perdoamos-lhes as dívidas. 
(E) Pagaram-lhe bem. 

17
Em agüentava (L.17), utilizou-se corretamente o trema. 
Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 

(A) argüição (B) conseqüência 
(C) distingüir (D) lingüiça 
(E) qüinqüênio 

Texto II

(Angeli. www2.uol.com.br/angeli)

18
É possível depreender pela leitura do texto II que: 

(A) a revolução digital acarretará o fim da fome. 
(B) a problemática da fome continuará existindo para as 

gerações futuras. 
(C) somente a inclusão digital possibilitará melhores 

empregos, vindo a acabar com o estado de fome e miséria 
no país. 

(D) a política de revolução digital empreendida pelo país vem 
sendo feita em conjunto com programas como o Fome Zero. 

(E) apesar do cenário de inclusão digital em que vive a 
população brasileira, muitos ainda passam fome.
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Texto III

(Luis Fernando Veríssimo. As Cobras)

19
No último quadrinho da tirinha, a palavra dois deve ser 
classificada como: 
(A) advérbio. (B) numeral adjetivo. 
(C) numeral substantivo. (D) palavra de realce. 
(E) substantivo. 

20
Com base no texto III, sentir-se um zero não significa sentir-se: 
(A) nulo. (B) inepto. 
(C) diminuto. (D) ingente. 
(E) insignificante. 

INGLÊS

Google as well as Yahoo, Microsoft and AOL among 
others are gearing up to keep a much closer eye on all of us, 
so that within five years these and other firms will routinely 
track our movements, friends, interests, purchases and 
correspondence – then make money by helping marketers 
take advantage of the information. 

These companies' brash plans are pushing us toward a 
thorny choice that will determine the future of computing. 
Google and other Web-oriented, information-service giants are 
determined to build a breathtaking array of services based on 
your personal information, and they're betting you'll be willing 
to share it with them in order for you to reap the benefits. But 
if we cooperate and let them in on the details of our lives, we'll 
lose much of our privacy, and possibly a lot more. 

A privacy backlash, however, would stifle these potentially 
revolutionary services before they get off the ground – and 
leave the computer industry's biggest plans for growth in 
tatters. That may be just what some people want. The U.S. 
Congress is considering four bills that would make it illegal to 
collect and share information online or through cell phones 
about people without clearer warning and permission. These 
sorts of restrictions are already in effect throughout much of 
Europe, thanks in part to European Union directives on privacy 
and electronic communications passed in 2002 and 2003. 

The good news is that there's no reason to choose 
between technology and privacy. New technologies are 
emerging that can doctor our data so that companies know 
just enough about us to ply us with customized services, while 
preventing them from getting a clear picture of our private 
lives. The question is again one of trust: in this case, whether 
people will come to trust the companies that are trying to build 
these new technologies. 

(abridged from Next Frontiers in Newsweek, April 3, 2006) 

21
According to paragraph 1, Google, Yahoo and others 
(A) have files on what we do, go and who we hang with. 
(B) have detailed information on us. 
(C) are figuring out how to know every last thing about users . 
(D) are making money by selling customers' personal 

information to marketers. 
(E) are currently developing new technologies to help protect 

the customers' privacy. 

22
In the text, brash (line 7) means 

(A) tame. (B) unusual. 

(C) outlandish. (D) predatory. 

(E) impudent. 

23
In the text, breathtaking (line 10) means 

(A) amusing. (B) startling. 

(C) confusing. (D) decisive. 

(E) breathless. 

24
From paragraph 2 we infer that all the following statements 
are correct, except
(A) the Web's new growth strategy is rather controversial. 
(B) the future computing technologies will have great impact 

on privacy. 
(C) the more information we share with firms like Google and 

Microsoft, the more our privacy is compromised. 
(D) Web-oriented companies may offer us a world of catered 

ease and convenience in return to our lack of privacy. 
(E) Information-service giants are betting that customers will 

grudgingly share with them their day-to-day life. 

25
In the text, to reap (line12) may be replaced without loss of 
meaning by 

(A) to profit from. (B) to give away. 
(C) to turn down. (D) to do away with. 
(E) to cut down. 

26
Mark the one item which contains the best passive alternative 
for we'll lose much of our privacy (lines 13-14): 
(A) Much of our privacy is lost by us 
(B) Much of our privacy will be lost 
(C) Much of our privacy shall be lost 
(D) Much of our privacy shall be lost by us 
(E) Much of our privacy will have been lost by us 

27
From paragraph 3 we infer that 
(A) it will be impossible to stop the new array of computing 

and tracking technologies to hit the streets. 
(B) everyone is concerned with imposing restrictions on new 

computing technologies. 
(C) no one will object to being tracked if it means giving up 

computer services as well. 
(D) the growth of computing services is doomed to succeed. 
(E) a strong attack against the computer industry's plan for 

growth can make it shatter into pieces. 

28
Complete the following passage with the right prepositions in 
the right order: 

Some 25 million surveillance cameras are already _____ 
place _____ stores and public spaces in the U.S. alone, and 
new ones are coming online _____ the rate of 2 million a year. 
_____ fact it's difficult to walk down the street without being 
photographed _____ several different angles. 

(adapted from Next Frontiers in Newsweek, April3, 2006) 

(A) at – in – in – in - by 
(B) at – at - at - in – from 
(C) in – in – at – for – of 
(D) in – in – at - in – from 
(E) on – in – on – in – in 
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29
According to lines 18 to 24, 
(A) in the U.S., customers do not have any qualms about 

sharing personal data. 
(B) Americans and Europeans are quite open to this new world 

of ultrapersonalized information shared online. 
(C) in a great number of European countries if a computer 

user's privacy has been violated he is entitled by law to sue 
the law-breaker. 

(D)  a strict law code regulates privacy and electronic 
communications in the U.S.. 

(E) the U. S. Congress has passed four bills to protect the 
citizen's privacy. 

30
The main point in paragraph 4 is 

(A) to warn the reader about companies that ply us with 
customized services. 

(B) to seduce the reader with future tailored services. 
(C) to inform the reader why privacy may not really matter. 
(D) to show the reader how to prevent Web-oriented companies 

from getting a clear picture of his/her private life. 
(E) to warn the reader against the new emerging technologies 

that can doctor one's personal data. 

MATEMATICA

31
Se X, Y e Z são conjuntos, X � (Y � Z) = (X � Y) � Z: 
(A) nunca. 
(B) se e somente se X = Y = Z. 
(C) se e somente se Z � X. 
(D) se e somente se Z � Y. 
(E) sempre. 

32
O número de soluções inteiras do sistema de inequações 

� � ��
� � � 	


3x 1 x 4
x 2 5x 6

 é: 

(A) 0 (B) 1 
(C) 2 (D) 4 
(E) infinito 

33
Uma urna contém quatro bolas de cores diferentes. Sacam-se, 
com reposição, quatro bolas dessa urna. Qual é a 
probabilidade de que sejam sacadas, em qualquer ordem, 
duas bolas de uma cor e duas de outra cor? 
(A) 3/64 (B) 9/64 
(C) 11/64 (D) 15/64 
(E) 21/64 

34
0,444...  é igual a: 

(A) 0,222... (B) 0,333... 
(C) 0,444... (D) 0,555... 
(E) 0,666... 

35
Em uma empresa, 60% dos empregados são homens, dos 
quais 20% têm nível superior. Das empregadas mulheres, 
10% têm nível superior. Qual é a porcentagem do total de 
empregados dessa empresa que têm nível superior? 

(A) 10% (B) 15% 

(C) 16% (D) 20% 

(E) 30% 

36
De "ninguém é bom se é mentiroso" pode-se concluir que: 

(A) todos os que falam a verdade são bons. 

(B) todos os maus são mentirosos. 

(C) ninguém que fala a verdade é mau. 

(D) nenhum mentiroso é bom. 

(E) existem boas pessoas que são mentirosas. 

37
Representando por ~r a negação de uma proposição r, a 
negação de p � (p � q) é equivalente a: 

(A) ~p. (B) ~q. 

(C) ~(p � q). (D) ~(p � q). 

(E) uma contradição. 

38
Para que valores de x é verdadeira a implicação x > 2  x > 3? 

(A) x � (	�, 2) 

(B) x � (2, 3)  

(C) x � (3,�)

(D) x � (	�, 2) � (3, �)

(E) x � (	�, 2] � (3, �)

39
Considere verdadeira a proposição "o jogo só será realizado se 
não chover". Podemos concluir que: 

(A) se o jogo é realizado, o tempo é bom. 

(B) se o jogo não é realizado, então chove. 

(C) se chove, o jogo poderá ser realizado. 

(D) se não chove, o jogo será certamente realizado. 

(E) se não chove, o jogo não é realizado. 

40
Se chove, fico em casa. Se fico em casa, vejo televisão. Se vejo 
televisão, aborreço-me com as notícias. Podemos afirmar que: 

(A) se vejo televisão, fico em casa. 

(B) fico em casa somente se chove. 

(C) é necessário ficar em casa para ver televisão. 

(D) se não me aborreço com as notícias, não chove. 

(E) se fico em casa, então chove. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

41
Com base no artigo 37 da Constituição Federal, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

III. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores. 

Assinale: 

(A) se nenhuma afirmativa for verdadeira. 
(B) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(C) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(D) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 
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42
A respeito do artigo 40 da Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. 

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção 
de suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo, mediante contribuição 
do respectivo ente público, somente dos servidores ativos, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e o disposto neste artigo. 

(C) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, à 
exceção dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo. 

(D) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção 
de suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos, à exceção dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. 

(E) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, à exceção de suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

43
Com base no artigo 40 da Constituição Federal, analise as 
proposições a seguir: 
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em 
leis complementares, os casos de servidores:  
I. portadores de deficiência;  
II. que exerçam atividades de risco; 
III. cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
Assinale: 
(A) se nenhuma proposição for verdadeira. 
(B) se apenas as proposições I e II forem verdadeiras. 
(C) se apenas as proposições I e III forem verdadeiras. 
(D) se apenas as proposições II e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as proposições forem verdadeiras. 

44
De acordo com a Lei Estadual 1.102/90 e suas atualizações, 
assinale a alternativa que não contenha pelo menos uma 
forma de provimento de cargo público. 

(A) nomeação e promoção 
(B) readaptação e reversão 
(C) aproveitamento e rendição 
(D) reintegração e recondução 
(E) readaptação e recondução 

45
Com base no artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas atualizações, o 
processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto nesse artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso 

(B) declaração de co-responsabilidade em caso de 
superfaturamento. 

(C) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos 
quais os bens serão alocados 

(D) justificativa do preço 

(E) razão da escolha do fornecedor ou executante 

46
Segundo a Lei 8.666/93 e suas atualizações, analise as 
afirmativas a seguir: 

Dentre outros casos, é dispensável a licitação: 

I. nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

II. quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas;  

III. para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, 
incluindo materiais de uso pessoal e administrativo, 
quando houver necessidade de manter a padronização 
requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios 
navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão 
instituída por decreto. 

Assinale: 

(A) se nenhuma afirmativa for verdadeira. 

(B) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras. 

(C) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras. 

(D) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras. 

(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 

47
A respeito da instauração de processo disciplinar, segundo a 
Lei Estadual 1.102/90, analise as afirmativas a seguir: 

I. A comissão será composta de cinco membros, tendo 
como seu presidente, de preferência, bacharel em direito, 
cabendo-lhe conduzir o processo disciplinar e designar o 
respectivo secretário. 

II. Poderão ser constituídas em cada Secretaria, Autarquia e 
Fundação, tantas comissões quantas forem julgadas 
necessárias. 

III. Os membros da comissão ficarão afastados de suas 
atribuições normais, sempre que necessário, durante o 
andamento do processo disciplinar. 

Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa for verdadeira. 
(B) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(C) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(D) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 

48
No que diz respeito ao artigo 105 da Lei Estadual 1.102/90, é 
vantagem inerente ao cargo ou à função: 
(A) adicional de férias. 
(B) adicional de incentivo à produtividade. 
(C) gratificação de horas de vôo. 
(D) adicional de plantão de serviço. 
(E) gratificação de dedicação exclusiva. 
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49
Com base na Lei Estadual 1.102/90, não perderá, temporariamente, 
a remuneração do seu cargo efetivo o funcionário: 
(A) quando em viagem a serviço, pela qual receba 

indenizações de ajuda de custo e transporte. 
(B) nomeado para o cargo em comissão da administração 

direta ou autárquica, ressalvado o direito de opção. 
(C) à disposição de órgão ou entidade da União, de outro 

Estado, do Distrito Federal, de Território ou Município, 
bem como de outro Poder do Estado ou do Tribunal de 
Contas.

(D) quando afastado para prestar serviço em empresa pública, 
sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo 
Poder Público. 

(E) durante o desempenho de mandato eletivo. 

50
Com a Reforma Administrativa de 1998, a “Nova 
Administração Pública” introduz, pela emenda 19/98, o 
princípio da: 

(A) legalidade. (B) impessoalidade. 
(C) moralidade. (D) eficiência. 
(E) publicidade. 

CONHECIMENTOS REGIONAIS 

51
Analise as afirmativas a seguir: 

I. A população sul-mato-grossense espera uma redução na 
taxa de crescimento demográfico. 

II. Vem ocorrendo, no Estado do Mato Grosso do Sul, um 
declínio do número de filhos por mulheres. 

III. A diminuição da taxa de mortalidade, que vem ocorrendo 
nos últimos anos no Mato Grosso do Sul, resulta em 
ganhos na esperança de vida. 

Assinale: 

(A) se nenhuma afirmativa for verdadeira. 
(B) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(C) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(D) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 

52
Em relação à área total do Estado do Mato Grosso do Sul, o 
Pantanal representa, aproximadamente: 

(A) 10%. (B) 15%. 
(C) 20%. D) 25%. 
(E) 30%. 

53
No tocante aos recursos naturais, o Estado do Mato Grosso 
do Sul possui a maior reserva brasileira de: 

(A) mármore. 
(B) calcário. 
(C) manganês. 
(D) quartzo. 
(E) basalto. 

54
Em comparação com outros estados do Brasil, o Mato Grosso 
do Sul, em maior extensão territorial, ocupa o: 

(A) terceiro lugar. B) quarto lugar. 
(C) quinto lugar. D) sexto lugar. 
(E) sétimo lugar. 

55
A respeito da paisagem pantaneira, analise as afirmativas a 
seguir:
I. As “baías” são lagoas temporárias ou permanentes, de 

dimensões e formas variadas, muito freqüentes no 
Pantanal da Nhecolândia. 

II. As “vazantes” são escoadouros naturais da água na época 
das enchentes, com características de curso fluvial 
intermitente, com vários quilômetros de extensão. 

III. Os "corixos" são elevações arenosas, estreitas e alongadas, 
cobertas de vegetação de cerrado com altura de até dois 
metros.

Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa for verdadeira. 
(B) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(C) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(D) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 

56
De acordo com o último censo demográfico, o município do 
Mato Grosso do Sul que possui menor percentual de 
domicílios atendidos por energia elétrica é: 
(A) Japorã. (B) Juti. 
(C) Laguna Carapã. (D) Nioaque. 
(E) Tacuru. 

57
Em relação à participação dos setores no PIB do Mato Grosso 
do Sul, assinale a alternativa que contém a correta ordem 
decrescente.
(A) primário, secundário, terciário 
(B) secundário, terciário, primário 
(C) terciário, primário, secundário  
(D) primário, terciário, secundário 
(E) terciário, secundário, primário 

58
Segundo o valor bruto da produção, o principal produto 
agrícola do Mato Grosso do Sul é: 
(A) milho. (B) cana-de-açúcar. 
(C) soja. (D) algodão herbáceo. 
(E) arroz. 

59
De acordo com dados do IBGE de 2003, militares e 
funcionários públicos representam, no Mato Grosso do Sul, 
em relação ao total da população empregada, cerca de: 
(A) 15%. (B) 20%. 
(C) 25%. (D) 30%. 
(E) 35%. 

60
A respeito da geomorfologia do Estado do Mato Grosso do 
Sul, analise as afirmativas a seguir: 
I. A parte oriental compreende um relevo alçado constituído 

por planaltos, patamares e chapadões inseridos na Bacia 
Sedimentar do Paraná. 

II. De sua borda ocidental em direção oeste, estende-se vasta 
superfície rebaixada recoberta por sedimentos 
quaternários – a região do Pantanal Mato-Grossense – e a 
depressão do Alto Paraguai. 

III. Em meio a essas regiões rebaixadas, erguem-se relevos 
elevados, da Bodoquena e as Morrarias do Urucum-Amolar. 

Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa for verdadeira. 
(B) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(C) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(D) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 
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