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Edital n° 01/2013 - Regime ~tio FUNDAÇÃO DE 
APOIO À FAFIPA 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

• Você recebeu do fiscal este 

CADERNO DE QUESTÕES com as 

30 (trinta) questões da prova objetiva 

numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 
INFORMÁTICA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01 a 10 
11 a 15 
16 a 30 

  

Sobre a carteira está disponível, a FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da 
prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do 
número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 
2. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a 

inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de 
questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questão está completo, sem falhas de impressão e se 
a numeração das questões está correta. 

4. Deverá ser utilizada Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha 
de Resposta. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda 
corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ar 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 
destinados às respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com 
tranquilidade, mas controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos. 
9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de 

prova. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

-Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 
-Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 
-Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 
-Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio e usar de 

meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 
-For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do 

estabelecimento, durante a realização das provas objetiva e discursiva. 
-Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a 

lista de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o Termo de 
Fechamento da sala. 

14. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 



Da timidez 

Luís Fernando Veríssimo 

Ser um tímido notório é uma contradição. O 
tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser 
notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que 
se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que 
atrai tanta atenção? Se ficou notório apesar de ser 
tímido, talvez estivesse se enganando junto com os 
outros e sua timidez seja apenas um estratagema para 
ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. E como no 
paradoxo psicanalítico: só alguém que se acha muito 
superior procura o analista para tratar um complexo de 
inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior 
é doença. 

Todo mundo é tímido, os que parecem mais 
tímidos são apenas os mais salientes. Defendo a tese 
de que ninguém é mais tímido do que o extrovertido. O 
extrovertido faz questão de chamar atenção para sua 
extroversão, assim ninguém descobre sua timidez. Já 
no notoriamente tímido a timidez que usa para 
disfarçar sua extroversão tem o tamanho de um carro 
alegórico. Daqueles que sempre quebram na 
concentração. 

Segundo minha tese, dentro de cada Elke 
Maravilha existe um tímido tentando se esconder e 
dentro de cada tímido existe um exibido gritando "Não 
me olhem! Não me olhem!", só para chamar a atenção. 

O tímido nunca tem a menor dúvida de que, 
quando entra numa sala, todas as atenções se voltam 
para ele e para sua timidez espetacular. Se cochicham, 
é sobre ele. Se riem, é dele. Mentalmente, o tímido 
nunca entra num lugar. Explode no lugar, mesmo que 
chegue com a maciez estudada de uma noviça. Para o 
tímido, não apenas todo mundo, mas o próprio destino 
não pensa em outra coisa, a não ser nele e no que 
pode fazer para embaraçá-lo. 

O tímido tenta se convencer de que só tem 
problemas com multidões, mas isto não é vantagem. 
Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. 
Quando não consegue escapar e se vê diante de uma 
plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia 
como indivíduos. Multiplica-os por quatro, pois cada 
indivíduo tem dois olhos e dois ouvidos. Quatro vias, 
portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir 
para a plateia fechar os olhos, ou tapar um olho e um 
ouvido para cortar o desconforto do tímido pela 
metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma 
pessoa convencida de que é o centro do universo, e 
que seu vexame ainda será lembrado quando as 
estrelas virarem pó. 

Disponível 	 em: 
http://ainagaki.sites.uol.com.br/textos/timidez.htm  

Questão 
	

01 

Com relação ao texto, é INCORRETO afirmar que: 

(A) Parece ser contraditório afirmar que uma pessoa 
tímida possa gostar de ser notada, de estar em 
evidência, ou de aparecer (1' parágrafo). 

(B) A pessoa extrovertida é também tímida, apenas 
gosta de chamar a atenção para que ninguém 
consiga descobrir sua timidez (2' parágrafo). 

(C) Dentro de cada pessoa extrovertida existe um 
tímido tentando se esconder e dentro de cada 

(D) Ao entrar em algum ambiente, a pessoa que é 
tímida não sabe se os outros falam a seu respeito 
(4' parágrafo). 

I Questão 

É possível afirmar que a tese do autor aponta para: 

(A) Constatação de que todo mundo é tímido. 
(B) Atribuição de que timidez é uma doença. 
(C) Negação de que artistas sejam tímidos, como 

Elke Maravilha. 
(D) Suposição de que o tímido não gosta de ser o 

centro do universo. 

Questão 
	

03 

Sinônimo para palavra "retumbante" (1 9. parágrafo): 

(A) Receosa. 
(B) Duvidosa. 
(C) Ressonante. 
(D) Escassa. 

Questão 

O autor exemplifica o que seria um "paradoxo 
psicanalítico". Outro exemplo de paradoxo encontra-se 
na alternativa, EXCETO: 

(A) "A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou 
cego e vejo. Arranco os olhos e vejo" (Carlos 
Drummond de Andrade). 

(B) "Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que 
dói e não se sente" (Luís de Camões). 

(C) "Bastou ouvir o teu silêncio para chorar de 
saudades" (Reinaldo Dias). 

(D) "E fizeste isto durante vinte e três anos até que 
um dia deste o grande mergulho nas trevas" 
(Machado de Assis). 

Questão 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) "O tímido tenta se convencer de que só tem 
problemas com multidões, mas isto não é 
vantagem" (52  parágrafo) — o pronome relativo, 
em destaque, recupera a frase que o precede. 

(B) "Quando não consegue escapar e se vê diante de 
uma plateia, o tímido não pensa nos membros da 
plateia como indivíduos" (52  parágrafo) — o 
pronome em destaque refere-se a "plateia". 

(C) "Multiplica-os por quatro, pois cada indivíduo tem 
dois olhos e dois ouvidos" (52  parágrafo) — o 
pronome pessoal, em destaque, recupera 
"membros da plateia". 

(D) "Quatro vias, portanto, para receber suas gafes" 
(52  parágrafo) — o pronome demonstrativo, em 
destaque, retoma a palavra "tímido". 

02 

04 

05 

LÍNGUA PORTUGUESA pessoa tímida, existe um extrovertido tentando se 
aparecer (32  parágrafo). 

Cargo: ADVOGADO Página 

- 3 - 



06 Questão 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Chegar cautelosamente. 
Chegar de forma saudosista. 
Chegar de maneira desastrosa. 
Chegar de modo devoto. 

07 Questão 

(A)  
(B)  

(C)  
(D)  

Aposto. 
Adjunto adverbial antecipado/deslocado da ordem 
direta da oração. 
Vocativo. 
Ênfase para o sujeito (simples) da oração. 

08 Questão 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Predicado verbo-nominal. 
Predicativo do sujeito. 
Complemento nominal. 
Adjunto adnominal. 

09 I Questão 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Contrarreforma. 
Inter-relação. 
Anti-inflamatório. 
Semi-reta. 

10 Questão 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Windows XP, MS-Excel e Skype. 
Processador, Memória ROM e Placa de Vídeo. 
Memória RAM, BrOffice.org  Calc e Pendrive. 
Placa de Som, Windows Media Player e Caixas 
de Som (speekers). 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

— (hífen) 
& (e comercial) 
: (dois pontos) 
# (cerquilha) 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Windows Explorer 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Chrome 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

WinKey + D 
Ctrl + Shift + A 
Alt + F7 
Ctrl + Alt + D 

(A)  

(B)  
(C)  
(D)  

Discricionariedade, 	autoexecutoriedade 	e 
coercibilidade. 
Autoritarismo, arbitrariedade e nepotismo. 
Severidade, altivez e sujeição. 
Exigibilidade, permissividade e parcialidade. 

Cargo: ADVOGADO Página 
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(B) O MS-WORD é considerado um Sistema 
Operacional. 

(C) A ferramenta de Ortografia e Gramática não está 
disponível para textos na língua portuguesa. 

(D) A opção de TACHADO desenha uma linha no 
meio do texto selecionado. 

Questão 

Considerando os conceitos de Hardware e Software, 
assinale a alternativa que apresenta apenas itens de 
HARDWARE: 

I Questão MIEI 

Considerando o software de Planilha Eletrônica MS-
EXCEL em sua instalação padrão, um INTERVALO de 
células É REPRESENTADO pela indicação das 
referências da célula de início e de fim, separadas 
PELO CARACTERE: 

I Questão 

Assinale a alternativa que apresenta o Navegador de 
Internet PADRÃO do Sistema Operacional Windows: 

Questão ER 
O Sistema Operacional Windows dispõe de diversas 
combinações de teclas (teclas de atalho) com intuito 
de facilitar o acesso a determinadas 
funcionalidades/tarefas. Assinale a alternativa que 
contenha a "tecla de atalho" que permite mostrar a 
ÁREA DE TRABALHO: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

I Questão 

No que se refere aos atributos do Poder de Polícia, 
assinale a alternativa CORRETA: 

12 

14 

16 

De acordo com o texto, o que significa "chegar com a 
maciez estudada de uma noviça"? 

A vírgula, após a expressão "para o tímido" (4 2  
parágrafo), determina, sintaticamente: 

Releia: "O tímido, em suma, é uma pessoa convencida 
[...]" (52  parágrafo). O termo destacado funciona, 
sintaticamente, como: 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego 
do hífen, segundo nova ortografia da língua 
portuguesa: 

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego 
do acento grave: 

(A) Toda criança deve ter acesso à ensino de 
qualidade. 

(B) Todo cidadão deve ter direito à melhorias nas 
áreas da saúde, da educação e da segurança. 

(C) Todo ser humano deve ser respeitado, à ele é 
dado o direito de ir e vir. 

(D) Toda população merece ser ouvida, os 
governantes precisam devolver às pessoas este 
direito. 

INFÓRMATICA 

Questão Ei 

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação CORRETA: 

(A) O MS-WORD não disponibiliza recurso de 
numeração de páginas no formato de algarismos 
romanos (numeração romana). 



20 Questão 

(C)  

(D)  

Leilão é a modalidade de licitação destinada à 
escolha de trabalho técnico ou artístico, 
predominantemente de criação intelectual. 

Edital é o instrumento pelo qual a Administração 
leva ao conhecimento público a abertura de 
licitação, fixa as condições de sua realização e 
convoca os interessados para a apresentação de 
suas propostas. 

18 1 Questão 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Apenas a afirmativa I está correta. 
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
Todas as afirmativas estão corretas. 

Cargo: ADVOGADO Página 
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Questão KEN 

Sobre licitação, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Objeto da licitação é a obra, o serviço, a compra, 
a alienação, a concessão, a permissão e a 
locação que, afinal, será contratada com o 
particular. 

(B) Emergência ou calamidade pública também 
admitem a dispensa de licitação, mas somente 
para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa, ou para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de cento e oitenta 
dias. 

Considerando a Lei n 2  6.830/80 que dispõe sobre a 
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e 
dá outras providências, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

1. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 
compreendendo a tributária e a não tributária, 
abrange atualização monetária, juros e multa 
de mora e demais encargos previstos em lei 
ou contrato. 

II. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita 
na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

III. O executado ausente do País será citado por 
edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. 

IV. O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 
interrompe a prescrição. 

Questão 

Quanto à competência tributária, compete aos 
Municípios instituir impostos sobre: 

(A) Renda e proventos de qualquer natureza. 

(B) Propriedade de veículos automotores. 

(C) Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição. 

(D) Produtos industrializados. 

19 

Sobre Direito Tributário, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(A) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

(B) A contribuição de melhoria cobrada pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, tem como fato gerador o exercício 
regular do poder de polícia, ou a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviço público específico 
e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à 
sua disposição. 

(C) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 

(D) O parcelamento suspende a exigibilidade do 
crédito tributário. 

I  Questão  

Com relação ao Direito Civil, no que concerne à 
revogação das leis, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) A revogação expressa se dá quando uma lei 
posterior determina expressamente que outra 
deixará de existir. 

(B) A derrogação é o mesmo que repristinação. 

(C) A revogação tácita se dá quando uma lei nova 
abrange toda a matéria constante na lei anterior, 
sendo com esta incompatível ou alterando 
totalmente o que esta dispunha. 

(D) A revogação pode ser total ou parcial. 

Questão 

Considerando a invalidade do negócio jurídico, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O negócio jurídico nulo é suscetível de 
confirmação e convalesce pelo decurso do 
tempo. 

(B) É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá 
o que se dissimulou, se válido for na substância e 
na forma. 

(C) É nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo 
fraudar lei imperativa. 

(D) O negócio anulável pode ser confirmado pelas 
partes, salvo direito de terceiro. 



(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Apenas as afirmativas I e II. 
Apenas as afirmativas II e III. 
Apenas as afirmativas II e IV. 
Todas as afirmativas estão corretas. 

(A)  

(B)  
(C)  

(D)  

Expor os fatos em juízo conforme lhes for 
conveniente. 
Proceder com lealdade e boa fé. 
Não formular pretensões, nem alegar defesa, 
cientes de que são destituídas de fundamento. 
Não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou 
desnecessários à declaração ou defesa do direito. 

26 Questão 

28 Questão 

(A)  
(B)  
(C)  
(D)  

Apenas as afirmativas I e IV. 
Apenas as afirmativas II e III. 
Apenas as afirmativas I, II e III. 
Apenas a afirmativa IV. 

Cargo: ADVOGADO Página 
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I Questão Eal 
A propósito da prescrição, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(A) Não corre a prescrição entre tutelados ou 
curatelados e seus tutores ou curadores, durante 
a tutela ou curatela. 

(B) Não corre a prescrição contra os que se acharem 
servindo nas Forças Armadas, em tempo de 
guerra. 

(C) Suspensa a prescrição em favor de um dos 
credores solidários, só aproveitam os outros se a 
obrigação for indivisível. 

(D) A prescrição não pode ser interrompida por 
qualquer interessado. 

I Questão 

No que se refere à Lei Complementar n2  101/2000, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

I. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como empresa controlada a 
sociedade cuja maioria do capital social com 
direito a voto pertença direta ou indiretamente, 
a ente da Federação. 

II. Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão constarão da lei orçamentária anual. 

III. Constituem 	requisitos 	essenciais 	da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do 
ente da Federação. 

IV. Salvo mediante lei específica, não poderão ser 
utilizados recursos públicos, inclusive de 
operações de crédito, para socorrer 
instituições do Sistema Financeiro Nacional, 
ainda que mediante a concessão de 
empréstimos de recuperação ou 
financiamentos para mudança de controle 
acionário. 

Questão la 

Considerando o Direito Processual Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. São deveres das partes e de 
todos aqueles que de qualquer forma participam do 
processo: 

24 

Sobre o Direito Processual Civil, assinale a alternativa 
INCORRETA. Duas ou mais pessoas podem litigar, no 
mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 
quando: 

(A) Entre elas houver comunhão de direitos ou de 
obrigações relativamente à lide. 

(B) Os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo 
fundamento de fato ou de direito. 

(C) Entre as causas não houver conexão pelo objeto 
ou pela causa de pedir. 

(D) Ocorrer afinidade de questões por um ponto 
comum de fato ou de direito. 

Questão ne 

No que se refere ao Direito Processual Civil, sobre 
o Ministério Público, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(A) Compete ao Ministério Público intervir nas causas 
em que há interesses de incapazes. 

(B) Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público 
terá vista dos autos antes das partes, sendo 
intimado de todos os atos do processo. 

(C) Quando a lei considerar obrigatória a intervenção 
do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a 
intimação sob pena de nulidade do processo. 

(D) O órgão do Ministério Público será civilmente 
responsável quando, no exercício de suas 
funções, proceder com dolo ou fraude. 

Sobre o Direito Processual Civil, analise as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

I. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o 
réu ou o interessado a fim de se defender. 

II. A toda causa será atribuído um valor certo, 
ainda que não tenha conteúdo econômico 
imediato. 

III. Indeferida a petição inicial, o autor pode 
apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, reformar sua decisão. 

IV. Nas ações que versarem sobre bens imóveis 
ou direitos sobre imóveis alheios, a confissão 
de um cônjuge valerá sem a do outro. 



I Questão 

   

 

29 

 

   

   

Quanto à Lei Orgânica do Município de Guairaçá, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, 
assumirá o cargo o Vice-Prefeito, e, na falta ou 
impedimento deste, o Presidente da Câmara 
Municipal, seguindo-se o Vice-Presidente. 

(B) Para concorrerem a outros cargos eletivos, o 
Prefeito e o Vice-Prefeito terão de renunciar aos 
respectivos mandatos 03 (três) meses antes do 
pleito. 

(C) No ato de posse e ao término do mandato, o 
Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração pública 
de seus bens, a qual será transcrita em livro 
próprio, resumida em ata e divulgada para o 
conhecimento público. 

(D) O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a 
posse, sob pena de perda de mandato, fixar 
residência fora do Município. 

I Questão 
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Acerca do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Guairaçá, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O Presidente é o representante da Câmara nas 
suas relações externas, cabendo-lhe as funções 
administrativas e diretivas de todas as atividades 
internas. 

(B) As Comissões são órgãos técnicos constituídos 
pelos próprios membros da Câmara, destinados, 
em caráter permanente ou transitório, a proceder 
a estudos, emitir pareceres especializados, 
realizar investigações e representar o Legislativo. 

(C) O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara e é 
constituído pela reunião dos Vereadores em 
exercício, em local, forma e número legal para 
deliberar. 

(D) Proposição é toda matéria sujeita à deliberação 
do Executivo. 

Cargo: ADVOGADO 
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