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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

UFG

 LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
.    

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam 
gerar  dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma   
é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3   O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, 
verifique  se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4   Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica  anular a questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição 

para o cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu 
início e  mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes 
deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas 
assinaturas.

8    Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder à questão 01.

Texto 1

Disponível em: <http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2016/08/tirinha-
hagar-em-questoes-de-vestibular.html>. Acesso em: 9 set. 2017.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Médico de Hagar usou de um eufemismo para recomendar-
lhe  dieta  de  emagrecimento.  Hagar,  ao  reportar  a
recomendação médica a sua esposa,

(A) omite  seu  entendimento  do  eufemismo e  apresenta
uma interpretação pessoal.

(B) demonstra  entendimento  do  eufemismo e  apresenta
uma paráfrase metafórica.

(C) ignora o eufemismo e apresenta sua vontade por meio
de uma metonímia.

(D) acata  o  eufemismo  e  apresenta  uma  interpretação
ambígua.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 02 a 05.

Texto 2

“Carlos Nuzman é fantástico” 
(Juca Kfouri) 

Carlos  Nuzman  jamais  imaginou  aparecer,  como acaba  de
acontecer, durante tanto tempo, no “Fantástico”. Além de ver
e  ouvir  todas  as  acusações  que  pesam  contra  ele  como
intermediário de compra de votos para a escolha do Rio como
sede da Olimpíada de 2016, teve a honra do destaque de uma
frase sua na abertura dos jogos “Aqui é o melhor lugar do
mundo”.  Era  mesmo.  Para  quem  imaginava  impunidade
eterna.  Ricardo  Teixeira  também  disse  a  mesma  coisa  em
entrevista  recente  à  “Folha  de  S.  Paulo”.  Parece  que  está
deixando de ser. E eles precisam aproveitar o tempo que lhes
resta  por  aqui  mesmo,  porque  não  podem  mais  sair  do
“melhor lugar do mundo”. Nuzman ainda teve o direito de
aparecer na mesma reportagem com referências aos malfeitos
de  José  Maria  Marin  e  Marco  Polo  Del  Nero.  Minutos
intermináveis,  imagens  expostas,  visita  forçada  à  Polícia
Federal.  Jesus!  Difícil,  agora,  tamanha  popularidade,  ir  ao
restaurante preferido, ao cinema, teatro, a um simples jogo de
vôlei. Maracanã? Nem pensar! Pobres cartolas milionários do
esporte  brasileiro.  A  mão  que  afagava  é  a  mesma  que
apedreja. 

Disponível em: <http://blogdojuca.uol.com.br/2017/09/carlos-nuzman-e-fantastico/>.
Acesso em: 10 set. 2017.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título da crônica esportiva de Juca kfouri utiliza-se de
um mecanismo de produção de sentido que predomina em
todo o texto. Qual é esse mecanismo?

(A) Paralelismo.

(B) Metonímia.

(C) Ironia. 

(D) Personificação.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em sua crônica, Juca Kfouri recorda as palavras de Carlos
Nuzman na abertura  das  Olimpíadas  do Brasil  de  2016:
“Aqui é o melhor lugar do mundo”. Sucessivamente, essa
frase  é  retomada  no  texto  quatro  vezes.  Observam-se
nessas retomadas que

(A) na  primeira  e  na  segunda  vez,  a  retomada  nega  o
referente por antonímia.

(B) na primeira e na última vez, a retomada acontece por
elipse.

(C) na terceira e na última vez, a retomada altera o sentido
do referente.

(D) na segunda e na terceira vez, a retomada mantém o
sentido do referente.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O intertexto com o verso “A mão que afagava é a mesma
que apedreja”, de Augusto dos Anjos, corrobora a ideia de
que 

(A) Carlos Nuzman e Ricardo Teixeira deixaram de ser
amigos por defenderem pontos de vista divergentes a
respeito das Olimpíadas.

(B) as  mesmas  pessoas  que  festejaram  as  Olimpíadas
agora têm razões para condenarem-na. 

(C) Carlos  Nuzman  foi  ovacionado  pela  mídia  por
ocasião do lançamento das Olímpiadas no Brasil.

(D) os  cartolas  do  futebol  brasileiro  sempre  foram
eticamente  rejeitados pela  população com um rigor
exacerbado.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  trecho  “Maracanã?  Nem  pensar!”,  se  fosse  exigido
completar  o  enunciado para  que seu sentido se  tornasse
explícito, a formulação seria

(A) doravante, ir ao Maracanã? Nem pensar! 

(B) Maracanã? Nem pensar nesse elefante branco!

(C) vender  o  Maracanã  para  as  multinacionais?  Nem
pensar!

(D) Maracanã? Nem pensar no quanto de dinheiro ganhei
ali! 

Língua_Portuguesa_Superior
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Leia o Texto 3 para responder à questão 06.

Texto 3

GOL 
(Ferreira Gullar)

A esfera desce
do espaço
veloz
ele a apara
no peito
e a para
no ar
depois
com o joelho
a dispõe à meia altura
onde
iluminada
a esfera
espera
o chute que
num relâmpago
a dispara
na direção
do nosso
coração.

Disponível em: <http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2010/06/o-gol-fer-
reira-gullar-298909.html>. Acesso em: 5 set. 2017.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Neste poema, Ferreira Gullar descreve o GOL como

(A) uma arte  circense,  o  que  se  confirma  pelos  versos
“com o joelho/a dispõe à meia altura”.

(B) um temporal de raios, o que se confirma pelos versos
“o chute que/num relâmpago”.

(C) um amor platônico, o que se confirma pelos versos “na
direção/do nosso/coração”.

(D) uma força sem origem humana, o que se confirma pelos
versos “a esfera desce/do espaço/veloz”. 

Leia o Texto 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Manchete do site de notícias G1 no dia 11/09/2017:

“Funai e MPF confirmam investigação que
apura suposto massacre de índios isolados

na Amazônia
Área investigada fica nas proximidades dos rios Jandiatuba e

Jutaí, perto da fronteira com o Peru.”

Disponível em: <http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/funai-e-mpf-confirmam-
investigacao-que-apura-suposto-massacre-de-indios-isolados-na-amazonia.ghtml>.

Acesso em: 11 set. 2017.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso da palavra “suposto” nessa manchete indica:

(A) alegação informativa de algo que se acredita falso e
que se apresenta como verdadeiro.

(B) responsabilidade  do  jornalista  com  a  ausência  de
resultados da investigação em andamento. 

(C) orientação do jornal com a finalidade de esconder a
verdade  do  público  leitor  em  caso  de  interesse
nacional.

(D) proposição resultante de opinião formada pelo redator
sem provas certas e positivas.

Leia o Texto 5 para responder à questão 08.

Texto 5

Disponível em: <http://tudosobreleitura.blogspot.com.br/2010/05/charge-calvin.html>.
Acesso em: 12 set. 2017.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  último  quadrinho,  Calvin  afirma  uma  diferença
significativa entre idioma e língua, ao perceber que

(A) idioma refere-se ao código linguístico que permite a
comunicação,  mas língua é  uma noção mais  ampla
que envolve também valores compartilhados ou não
compartilhados. 

(B) idioma é a língua própria de um povo, com o léxico e
as  formas  gramaticais  e  fonológicas  que  lhe  são
peculiares, mas língua diz respeito à forma individual
de articulação sonora. 

(C) idioma  descreve-se  como  um  sistema  de
representação constituído por palavras e por regras,
mas língua conceitua-se como um sistema abstrato de
signos inter-relacionados.

(D) idioma  define-se  em  relação  à  língua  usada  para
identificar  uma  nação  em  relação  às  demais  e
restringe-se a um estado político,  mas língua é um
instrumento de comunicação geral.

Língua_Portuguesa_Superior
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Leia o Texto 6 para responder à questão 09.

Texto 6

Relíquia íntima
(Machado de Assis, 1885)

Ilustríssimo, caro e velho amigo,
Saberás que, por um motivo urgente,
Na quinta-feira, nove do corrente,
Preciso muito de falar contigo.

E aproveitando o portador te digo,
Que nessa ocasião terás presente,
A esperada gravura de patente
Em que o Dante regressa do Inimigo.

Manda-me pois dizer pelo bombeiro
Se às três e meia te acharás postado
Junto à porta do Garnier livreiro:

Senão, escolhe outro lugar azado;
Mas dá logo a resposta ao mensageiro,
E continua a crer no teu Machado.

Disponível em: <http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/machado-de-
assis-reliquia-intima>. Acesso em: 7 set. 2017.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No poema de Machado de Assis transcrito acima, há uma
quebra do horizonte  de expectativa do leitor  de sonetos
porque

(A) na  primeira  estrofe,  o  desenvolvimento  do  tema
dispensa  apresentação  e  se  faz  por  períodos  que
permanecem dentro de cada verso.

(B) a  forma  fixa  de  dois  quartetos  e  dois  tercetos  é
absorvida  pelas  características  do  gênero  carta,
contendo vocativo, assunto a ser tratado e despedida.

(C) a  última  estrofe  constrói-se  por  um  encadeamento
sintático em que a última palavra do verso se liga à
primeira palavra do seguinte.

(D) no primeiro  terceto,  há  um emprego imprevisto  de
palavras  cotidianas,  como  bombeiro,  livreiro  e
mensageiro.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Língua_Portuguesa_Superior



                 UFG/CS –CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS/GO.- 2017                                                   

Leia os Textos 7 e 8 para responder à questão 10.

Texto 7

Satélite
(Manuel Bandeira)

Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.

Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.

Disponível em: < http://bandeiramanuel.blogspot.com.br/2009/05/satelite.html>.
Acesso em: 14 set. 2017.

Texto 8

São demais os perigos desta vida
(Vinicius de Moraes)

São demais os perigos desta vida
Para quem tem paixão, principalmente
Quando uma lua surge de repente
E se deixa no céu, como esquecida.

E se ao luar que atua desvairado
Vem se unir uma música qualquer
Aí então é preciso ter cuidado
Porque deve andar perto uma mulher.

Deve andar perto uma mulher que é feita
De música, luar e sentimento
E que a vida não quer, de tão perfeita.
Uma mulher que é como a própria Lua:
Tão linda que só espalha sofrimento
Tão cheia de pudor que vive nua.

Disponível em:  <https://som13.com.br/vinicius-de-moraes/sao-demais-os-perigos-desta-vida>. Acesso
em: 14 set. 2017.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os poemas de Manuel Bandeira e de Vinicius de Moraes
centram-se na imagem da lua, mas 

(A) no primeiro poema predomina a denotação da palavra
lua baseada em um conhecimento místico do satélite.

(B) no segundo poema a palavra luar metaforiza a relação
amorosa em que a mulher associa-se à lua. 

(C)  no primeiro poema há uma tonalidade satírica e no
segundo uma tonalidade judicativa.

(D) no  primeiro  poema  a  linguagem  é  coloquial  e  no
segundo está mais presa ao registro formal.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Língua_Portuguesa_Superior
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para uma dieta diária de 2000 kcal, 73 g de certo alimento
equivalem ao valor  calórico de 11% desta  dieta.  Nessas
condições,  100  g  deste  mesmo  alimento  corresponde,
aproximadamente,  a  que  valor  calórico  dessa  dieta,  em
porcentagem?

(A) 15,0

(B) 25,0

(C) 27,3

(D) 66,3

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o site de notícias “Agência Brasil”, a Petrobrás
aumentou, pela terceira vez, o preço da gasolina, no último
mês: 4,2%, em 01/09/2017; 2,7%, em 02/09/2017 e 3,3%
em 06/09/2017. Comparando o preço inicial, antes desses
aumentos,  e  o  preço  final,  após  o  último,  o  preço  da
gasolina  sofreu,  nesse  período,  um  aumento,  em
porcentagem, de:

(A) 9,89

(B) 10,20

(C) 10,54

(D) 11,05

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir é uma representação em tons de cinza do
disco cromático. A linha vertical que liga as representações
das  cores  amarelo  e  violeta,  chamadas  cores  neutras,
divide o disco em duas partes: cores frias, à direita, e cores
quentes, à esquerda. 

Disponível em: <http://artecriatividadesamonte.blogspot.com.br/2011/01/teoria-das-
cores.html> Acesso em 29 ago 2017.

Uma pessoa quer escolher três cores diferentes do disco
cromático,  sendo  duas  cores  frias  e  uma  cor  quente.
Quantas opções diferentes ela tem?

(A) 100

(B) 50

(C) 25

(D) 20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matemática_Superior
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao estudar suas experiências de venda durante a semana, o
dono de um food truck concluiu que nunca teria prejuízo,

caso
5
12

do  total  de  hamburguers vendidos  por  ele

fossem do tipo defumado. Assim, todo dia, antes de abrir
seu  comércio,  ele  prepara  primeiro  hamburguers dos
outros  dois  tipos  e,  depois,  avalia  a  quantidade  do  tipo
defumado que  precisa  ser  preparada,  tal  como sugere  a
tabela a seguir. 

Tipo de hamburguer Quantidade preparada Fração do total

Light 180 ---

Defumado ---
5
12

Ao alho 240 ---

Considerando essa tabela, a quantidade de hamburguers do
tipo defumado que ele deve preparar é:

(A) 540 

(B) 480

(C) 300

(D) 180

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matemática_Superior
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma reportagem de um jornal, intitulada “Mentiras em
gráficos para ganhar a sua atenção”,  o autor afirma que
uma mesma informação pode ser apresentada de diferentes
maneiras  para  manipular  a  atenção  do  leitor.  Como
exemplo, mostra os gráficos a seguir, que apresentam uma
mesma informação: preferência de um grupo de pessoas
entre  dois  produtos,  A e  B,  utilizando,  em  cada  caso,
linhas, quadrados ou cubos. 

Fonte: G1.com. 17 jul. 2017. Caderno econômico. Disponível em: <http://g1.com.br>
Acesso em: 10 set. 2017.

Considerando que o comprimento, a área e o volume das
figuras  geométricas  usadas  nos  gráficos  1,  2  e  3,
respectivamente, representam a quantidade de pessoas que
preferem os produtos, a razão entre as quantidades de A e
de B, em cada caso, é:

(A) 1 ,1 e 1

(B) 2 ,2 e 3

(C) 1 ,
2
4
e
3
5

(D)
1
2
,
1
4
e
1
8

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Gráfico 1 - Utilizando linhas

Gráfico 2 - Utilizando quadrados
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Gráfico 3 - Utilizando cubos
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as opções para desligar um computador com sistema
operacional Windows 7 e versões posteriores, existe uma que,
quando  ativada,  faz  que  o  vídeo  desligue,  a  ventoinha
geralmente  pare  e  uma  luz  no  exterior  do  gabinete  do
computador  pisque  ou  fique  amarela,  para  indicar  que  o
computador encontra-se nesse modo de operação. A opção de
desligamento do computador descrita denomina-se 

(A) Reiniciar.

(B) Suspender.

(C) Bloquear.

(D) Desligar após instalação de atualizações.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  aplicativo  Microsoft  Word permite  que  imagens
armazenadas  em  um  computador  sejam  inseridas  em
documentos de texto. No entanto, se a imagem tiver um
tamanho de arquivo que torne o documento de texto muito
grande,  é  possível  reduzir  o  tamanho  desse  documento.
Para  isso,  utilizando o  Microsoft  Word em suas  versões
2013 e 2016, o usuário deve realizar a seguinte sequência
de ações:

(A) clicar na guia Inserir,  clicar em Imagens, selecionar
a imagem desejada e clicar em Inserir.

(B) clicar na guia Inserir Imagens, escolher a imagem a
ser inserida e clicar no botão Abrir.

(C) clicar na guia Inserir, clicar em Imagens, selecionar
a imagem desejada, clicar na seta ao lado de Inserir e
clicar em Vincular ao Arquivo.

(D) clicar na guia Inserir, clicar em Imagens, pressionar
e manter pressionada a tecla Ctrl enquanto escolhe as
imagens e, em seguida, clicar em Inserir.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao ativar o recurso de redefinição das configurações do
navegador Web Google Chrome para os padrões originais,
o usuário deverá perceber que

(A) os favoritos,  o histórico e as senhas salvas ficaram
inalterados.

(B) o mecanismo de pesquisa padrão foi modificado para
o Yahoo Brasil!

(C) as  configurações  de  tipo  e  tamanho  de  fonte  foram
excluídas.

(D) a  página  de  inicialização  e  a  página  “Nova  Guia”
foram preservadas.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle de acessos é um item de políticas de segurança
da informação que fornece diretrizes que englobam, entre
outros, a definição de política de controle de acesso e o
gerenciamento  de  privilégios  de  usuários.  Uma  das
diretrizes a ser seguida em relação ao controle de acessos
consiste em

(A) minimizar  o  controle  sobre  os  privilégios  dos
usuários.

(B) utilizar  contas  de  usuários  únicas,  pessoais  e
compartilhadas.

(C) reutilizar senhas para acesso a diferentes sistemas de
informação.

(D) adotar procedimentos formais de validação periódica
de senhas de usuários.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  cookies são  arquivos  gravados  em  seu  computador
quando você acessa sites na Internet e que são reenviados
a esses mesmos sites quando revisitados. Há, porém, riscos
relacionados  ao  uso  de  cookies,  como  a  coleta  de
informações pessoais ou de hábitos de navegação. Como
modo  de  prevenção  desses  riscos,  sem  comprometer  a
navegação  do  usuário,  a  Cartilha  de  Segurança  para
Internet  versão 4.0 do CGI.br  recomenda que o usuário
deva

(A) bloquear totalmente o recebimento de cookies em seu
navegador Web.

(B) configurar o seu navegador  Web para que os cookies
sejam excluídos quando o navegador for fechado.

(C) selecionar  níveis  de  permissão  de  cookies,  do  seu
navegador Web, inferiores ao “médio”. 

(D) evitar opções de navegação anônima ou privativa ao
usar navegadores Web em computadores de terceiros.

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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HISTÓRIA DE ANÁPOLIS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

A Fazenda das  Antas  era um engenho de açúcar que me
pareceu em péssimo estado de conservação, mas o rancho
que fazia parte dela era espaçoso e limpo, e foi aí que nos
instalamos. Esse rancho era cercado por grossos paus que
formavam uma paliçada e protegiam os viajantes dos cães e
dos porcos. Foi nesse galpão que encontrei os mercadores
de Araxá. Eles percorriam as fazendas levando cobertores,
chumbo para caça e outros artigos que trocavam por bois. 

SAINT-HILAIRE. Viagem à província de Goiás. São Paulo/Belo Horizonte:
Itatiaia/Edusp, 1975, p. 102. [Adaptado].

O relato do viajante  francês  Saint-Hilaire,  que percorreu o
Estado de Goiás no século XIX, descreve um aspecto que se
relaciona diretamente com a história das origens de Anápolis,
qual seja,

(A) o abandono dos engenhos de açúcar no contexto da
crise da produção canavieira.

(B) o enfraquecimento do comércio em face da falta de
circulação monetária.

(C) a  circulação  de  comerciantes  em uma  das  estradas
mais movimentadas de Goiás.

(D) o isolamento das fazendas do interior de Goiás,  no
auge da mineração.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o mapa a seguir.

GARCIA, L. F. Anápolis: para viver e aprender. Ensino Fundamental. Goiânia: Cânone,
2006, p. 63.

De acordo com o mapa, os rios que correm para a Bacia
Amazônica e para a Bacia Platina são, respectivamente

(A) Córrego Conceição e Jurubatuba.

(B) Córrego Guariroba e Córrego Traíras.

(C) Ribeirão João Leite e Ribeirão Extrema.

(D) Ribeirão Padre Souza e Córrego das Antas.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Base Aérea de Anápolis foi inaugurada no período

(A) do regime militar e tinha como principal objetivo a
defesa de Brasília.

(B) do Estado Novo e visava proteger o interior do país
no contexto da Segunda Guerra.

(C) da  redemocratização  do  país  e  tinha  como  meta  o
Programa de Vigilância da Amazônia.

(D) do  governo  desenvolvimentista  de  Juscelino
Kubitschek e integrava o seu Plano de Metas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

De forma geral, da fase inicial aos dias de hoje, é possível
destacar três períodos que caracterizam o processo evolutivo
da cidade de Anápolis:  o primeiro compreende o final  do
século  XIX e  as  três  primeiras  décadas  do século  XX;  o
segundo inicia-se em 1935 e encerra-se na década de 1960;
o terceiro se desenvolve a partir da década de 1960 e alcança
o século XXI.

Disponível em: <http://catolicadeanapolis.edu.br/revmagistro/wp-
ontent/uploads/2013/05/A-IMPORTANCIA-DO-DISTRITO-

AGROINDUSRIAL-DE.pdf>. Acesso em: 13 de set. 2017.

Os acontecimentos que participaram do processo evolutivo
de Anápolis  e  que se  inserem nos períodos citados são,
respectivamente: 

(A) a  decadência  da  mineração;  a  criação  da
Superintendência de Distritos e Áreas Industriais;  a
mudança da capital do estado para Goiânia. 

(B) a reestruturação da produção agropecuária; a criação
do  Porto  Seco;  o  estabelecimento  do  complexo
fármaco de Anápolis.

(C)  a intensificação da produção de café; a implantação
da Base Aérea de Anápolis; a construção da Belém-
Brasília.

(D) a  presença  marcante  do  tropeirismo;  a  chegada  da
ferrovia;  a  criação  do  Distrito  Agro  Industrial  de
Anápolis.

História_de_Anápolis_Superior



                 UFG/CS – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS/GO. - 2017                                                 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <http://mapio.net/pic/p-47535384/>. Acesso em: 15 de set. 2017.

A obra  representada  é  o  Monumento  do  centenário  de
Anápolis,  de  autoria  de  um  jovem  artista  anapolino.
Nascido em 1973, esse artista se iniciou nas atividades das
artes plásticas aos 13 anos e atualmente tem importantes
obras espalhadas pela cidade. Esse artista é:

(A) Isaac Alarcão.

(B) Sílvio Morais.

(C) Oswaldo Verano.

(D) Antônio Sibasolly.

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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ANALISTA ADMINISTRATIVO – Ciências Jurídicas

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  tocante  aos  direitos  da  personalidade,  o  artigo  12  do
Código Civil de 2002 dispõe que “pode-se exigir que cesse a
ameaça,  ou a lesão,  a direito  da personalidade,  e  reclamar
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em
lei”. Em se tratando de pessoa morta, terá legitimação para
requerer a medida prevista neste artigo

(A) o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente.

(B) o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha
reta, ou colateral até o segundo grau.

(C) o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha
reta, ou colateral até o terceiro grau.

(D) o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha
reta, ou colateral até o quarto grau.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a classificação dos bens públicos, o imóvel
que abriga e pertence à Câmara Municipal de Anápolis é
considerado

(A) bem público de uso comum do povo.

(B) bem público de uso especial.

(C) bem público dominical.

(D) bem de uso disponível.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito do instituto da prescrição,  o Código Civil  de
2002 regula que 

(A) prescreve  em  um  ano  a  pretensão  de  cobrança  de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular.

(B) prescreve em dois anos a pretensão dos hospedeiros
ou fornecedores de víveres destinados a consumo no
próprio  estabelecimento,  para  o  pagamento  da
hospedagem ou dos alimentos.

(C) prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de
prédios urbanos ou rústicos.

(D) prescreve em cinco anos a pretensão relativa à tutela,
a contar da data da aprovação das contas.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre o instituto da adoção, o Estatuto da Criança e do
Adolescente preconiza que 

(A) o direito sucessório é recíproco entre o adotado, seus
descendentes,  o  adotante,  seus  ascendentes,
descendentes e colaterais até o 3º grau, observada a
ordem de vocação hereditária.

(B) a  adoção  será  indeferida  ao  adotante  que,  após
inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no
curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.

(C) o  adotado  tem  direito  de  conhecer  sua  origem
biológica,  bem  como  de  obter  acesso  irrestrito  ao
processo  no  qual  a  medida  foi  aplicada  e  seus
eventuais  incidentes,  após  completar  18  (dezoito)
anos.

(D) a autoridade judiciária providenciará, no prazo de 24
(vinte  quatro)  horas,  a  inscrição  das  crianças  e
adolescentes  em  condições  de  serem  adotados  que
não  tiveram  colocação  familiar  na  comarca  de
origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida
sua  habilitação  à  adoção  nos  cadastros  estadual  e
nacional  referidos  no  artigo  50,  §  5º,  sob  pena  de
responsabilidade.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Orgânica do Município de Anápolis/GO dispõe em
seu artigo  38 que,  independentemente  de convocação,  a
sessão  legislativa  anual  dos  vereadores  desenvolve-se
durante

(A) 1º de fevereiro (01/02) a 30 de junho (30/06) e de 1º
de agosto (01/08) a 15 de dezembro (15/12).

(B) 1º de fevereiro (01/02) a 30 de junho (30/06) e de 1º
de agosto (01/08) a 20 de dezembro (20/12).

(C) 1º de fevereiro (01/02) a 30 de junho (30/06) e de 1º
de agosto (01/08) a 22 de dezembro (22/12).

(D) 1º de fevereiro (01/02) a 28 de junho (28/06) e de 1º
de agosto (01/08) a 23 de dezembro (23/12).

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Estatuto da Cidade foi criado oficialmente pela Lei n.
10.257  de  10  de  julho  de  2001,  sendo  considerado  um
instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  e
expansão urbana obrigatório para os municípios. Segundo
esse Estatuto, o Plano Diretor é obrigatório para as cidades
com mais de 

(A) 20 mil habitantes.

(B) 30 mil habitantes.

(C) 40 mil habitantes .

(D) 50 mil habitantes.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  a  Lei  n.  10.741/03  (Estatuto  do  Idoso)
especificamente sobre a Apuração Administrativa de Infração
às Normas de Proteção ao Idoso,

(A) o  procedimento  para  a  imposição  de  penalidade
administrativa por infração às normas de proteção ao
idoso  terá  início  com  requisição  do  Delegado  de
Polícia  ou  auto  de  infração  elaborado  por  servidor
efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas.

(B) a verificação da infração, sempre que possível, será
seguida  da  lavratura  do  auto,  ou  este  será  lavrado
dentro  de  24  (vinte  quatro)  horas,  por  motivo
justificado.

(C) o  autuado  terá  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a
apresentação da defesa, contado da data da intimação.

(D) a  autoridade  competente  aplicará  à  entidade  de
atendimento as sanções regulamentares, nos casos em
que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa
idosa  abrigada,  sem  prejuízo  da  iniciativa  e  das
providências  que  vierem  a  ser  adotadas  pelo
Delegado de Polícia.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atendendo  ao  mandamento  constitucional  previsto  no
artigo 5, XXXII, foi editada a Lei n. 8.078/90 criando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerada à
época um marco no Direito. Uma das previsões contidas
no  CDC  consiste  no  direito  de  reclamar  pelos  vícios
aparentes, ou de fácil constatação, presentes em produtos
ou  serviços.  O  prazo  para  o  consumidor  reclamar  seu
direito caduca em

(A) 90  (noventa)  dias,  para  serviços  e  produtos  não
duráveis e 30 (trinta) dias, para serviços e produtos
duráveis.

(B) 60  (sessenta)  dias,  para  serviços  e  produtos  não
duráveis e 30 (trinta) dias, para serviços e produtos
duráveis.

(C) 30 (trinta) dias, para serviços e produtos não duráveis
e  60  (sessenta)  dias,  para  serviços  e  produtos
duráveis.

(D) 30 (trinta) dias, para serviços e produtos não duráveis
e  90  (noventa)  dias,  para  serviços  e  produtos
duráveis.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis,
em seu artigo 72, dispõe que o Conselho de Ética e Decoro
é órgão permanente, composto por

(A) três (3) vereadores como membros titulares e por três
(3)  suplentes,  com  mandato  de  dois  (2)  anos
permitida a reeleição. 

(B) cinco (5) vereadores como membros titulares e por
cinco (5) suplentes,  com mandato de dois  (2) anos
permitida a reeleição.

(C) oito (8) vereadores como membros titulares e por oito
(8) suplentes, com mandato de dois (2) anos permitida a
reeleição.

(D) oito (8) vereadores como membros titulares e por oito
(8) suplentes,  com mandato de dois (2) anos sendo
vedada a reeleição.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança de 02 anos de idade no tocante à capacidade
tributária prevista no Código Tributário Nacional

(A) possui plena capacidade tributária.

(B) possui capacidade tributária restrita, por se tratar de
menor absolutamente incapaz. 

(C) possui capacidade tributária relativa até completar 16
(dezesseis) anos de idade.

(D) possui capacidade tributária relativa até completar 18
(dezoito) anos de idade. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  determinado  diretor  de  uma  empresa  de  direito
privado atua com excesso de poderes gerando um crédito
tributário. Diante dessa atitude,

(A) a responsabilidade é única e exclusiva da empresa.

(B) o diretor responderá subsidiariamente.

(C) o diretor responde solidariamente com a empresa.

(D) o diretor responde pessoalmente.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ação anulatória de decisão administrativa que denega a
restituição  de  crédito  tributário  pago  indevidamente
prescreverá em 

(A) 2 anos.

(B) 3 anos.

(C) 5 anos.

(D) 10 anos.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tocante ao aviso prévio, previsto na Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT)

(A) a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao
empregado o direito aos salários correspondentes ao
prazo do aviso, garantida sempre a integração desse
período no seu tempo de serviço.

(B) o horário normal de trabalho do empregado, durante o
prazo  do  aviso  prévio,  e  se  a  rescisão  tiver  sido
promovida  pelo  empregador,  será  reduzido  de  1
(uma) hora diária, sem prejuízo do salário integral.

(C) o aviso prévio na despedida indireta é dispensado.

(D) a falta de aviso prévio por parte do empregado não dá
ao  empregador  o  direito  de  descontar  os  salários
correspondentes ao prazo respectivo.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

J.S fazia parte do quadro de funcionários de uma empresa
privada,  porém,  diferentemente  de  seus  colegas  de
trabalho,  quase  todos  os  dias  chegava  atrasado
apresentando baixa produtividade.  Além dos atrasos,  J.S
faltava  de  forma  frequente,  sem  demonstrar  a  devida
justificativa, razão pela qual foi advertido verbalmente e,
posteriormente, por escrito. J.S também recebeu 2 (duas)
suspensões disciplinares. No caso em tela, as atitudes de
J.S  resultaram  em  falta  tida  como  grave  a  qual
possibilitaria a sua dispensa por justa causa na modalidade 

(A) incontinência de conduta. 

(B) ato de insubordinação. 

(C) ato de improbidade.

(D) desídia no desempenho das funções.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito dos Juizados Especiais Cíveis, a Lei n. 9.099/95
regula que

(A) o  Juizado  Especial  Cível  tem  competência  para
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade, como as causas cujo valor
não exceda a sessenta vezes o salário mínimo.

(B) o  menor  de  dezoito  anos  poderá  ser  autor,
independentemente de assistência, inclusive para fins
de conciliação.

(C) os embargos de declaração serão interpostos por escrito
ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência
da decisão.

(D) o recurso inominado será interposto no prazo de cinco
dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita,
da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 12.016/09, que versa sobre o Mandado de Segurança
Individual e Coletivo, assegura que: 

(A) o  titular  de  direito  líquido  e  certo  decorrente  de
direito,  em  condições  idênticas,  de  terceiro  poderá
impetrar  mandado  de  segurança  a  favor  do  direito
originário, se o seu titular não o fizer no prazo de 15
(quinze) dias, quando notificado judicialmente.

(B) as autoridades administrativas, no prazo de 24 (vinte
quatro)  horas  da  intimação  da  medida  cautelar,
remeterão  ao  Ministério  ou  órgão  a  que  se  acham
subordinadas  e  ao  Advogado-Geral  da  União  ou  a
quem  tiver  a  representação  judicial  da  União,  do
Estado, do Município ou da entidade apontada como
coatora cópia autenticada do mandado notificatório,
assim  como  indicações  e  elementos  outros
necessários às providências a serem tomadas para a
eventual  suspensão  da  medida  e  defesa  do  ato
apontado como ilegal ou abusivo de poder.

(C) o  direito  de  requerer  mandado  de  segurança
extinguir-se-á decorridos 180 (cento e oitenta) dias,
contados  da  ciência,  pelo  interessado,  do  ato
impugnado.

(D) não se concederá mandado de segurança quando se
tratar,  de  ato  do  qual  caiba  recurso  administrativo
com  efeito  suspensivo,  independentemente  de
caução; de decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo;  de decisão judicial  transitada em
julgado.

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que diz respeito aos Procuradores, a Lei n. 13.105/15
(Código de Processo Civil), determina que

(A) o advogado não será permitido postular em juízo sem
procuração em nenhuma hipótese. 

(B) a  parte  será  representada  em  juízo  por  advogado
regularmente  inscrito  na Ordem dos Advogados  do
Brasil,  não  sendo  lícito  à  parte  postular  em causa
própria quando tiver habilitação legal.

(C) a  procuração  geral  para  o  foro,  outorgada  por
instrumento público ou particular assinado pela parte,
habilita  o  advogado  a  praticar  todos  os  atos  do
processo,  como  também  para  receber  citação,
confessar,  reconhecer  a  procedência  do  pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se
funda  a  ação,  receber,  dar  quitação,  firmar
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência
econômica, que devem constar de cláusula específica.

(D) o advogado tem direito de examinar, em cartório de
fórum  e  secretaria  de  tribunal,  mesmo  sem
procuração,  autos  de  qualquer  processo,
independentemente  da  fase  de  tramitação,
assegurados  a  obtenção  de  cópias  e  o  registro  de
anotações,  salvo na hipótese  de segredo de justiça,
nas quais apenas o advogado constituído terá acesso
aos autos; requerer, como procurador, vista dos autos
de qualquer processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias;
retirar  os  autos  do  cartório  ou  da  secretaria,  pelo
prazo legal,  sempre que neles  lhe  couber  falar  por
determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos termos da Constituição da República  Federativa do
Brasil  de  1988,  em seu artigo 61,  §1º,  são de iniciativa
privativa do Presidente da República as leis que 

(A) resolvam definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos  internacionais  que  acarretem  encargos  ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

(B) aprovem o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizem o estado de sítio, ou suspendam qualquer
uma dessas medidas.

(C) fixem  ou  modifiquem  os  efetivos  das  Forças
Armadas.

(D) autorizem referendo e convoquem plebiscito.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  as  atribuições  previstas  na  Constituição  da
República  Federativa  do  Brasil  de  1988  compete,  ao
Presidente da República, privativamente 

(A) nomear,  após  aprovação  pelo  Senado  Federal,  os
Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral  da República, o presidente e os
diretores do banco central e outros servidores, quando
determinado em lei.

(B) escolher  dois  terços  dos  membros  do  Tribunal  de
Contas da União.

(C) autorizar,  em  terras  indígenas,  a  exploração  e  o
aproveitamento de recursos  hídricos  e a  pesquisa  e
lavra de riquezas minerais.

(D) aprovar,  previamente,  a  alienação  ou  concessão  de
terras  públicas  com  área  superior  a  dois  mil  e
quinhentos hectares.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto  à  composição  dos  tribunais  prevista  na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
tem-se que:

(A) o  Supremo  Tribunal  Federal  compõem-se  de  onze
ministros,  escolhidos  dentre  cidadãos  com mais  de
trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade, de
notável  saber  jurídico  e  reputação  ilibada.  Os
Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  serão
nomeados  pelo  Presidente  da  República,  depois  de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal.

(B) o  Superior  Tribunal  de  Justiça  compõe-se  de,  no
mínimo,  trinta  e  três  Ministros.  Os  Ministros  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  serão  nomeados  pelo
Presidente da República, dentre brasileiros com mais
de trinta e menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada
a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

(C) os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no
mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva  região  e  nomeados  pelo  Presidente  da
República  dentre  brasileiros  com  mais  de  trinta  e
menos de sessenta e cinco anos. 

(D) o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte
e  sete  Ministros,  escolhidos  dentre  brasileiros  com
mais de trinta anos e menos de sessenta e cinco anos,
de  notável  saber  jurídico  e  reputação  ilibada,
nomeados  pelo  Presidente  da  República  após
aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.
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 ▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos termos do artigo 103 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, podem propor a ação direta
de  inconstitucionalidade  e  a  ação  declaratória  de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 

(A) o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil e o Ministro de Justiça.

(B) os  partidos  político  com  e  sem  representação  no
Congresso Nacional.

(C) os Governadores de Estado ou do Distrito Federal.

(D) os Municípios.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  a  composição  das  Câmaras  Municipais,  nos
Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta
mil)  habitantes  e  de  até  600.000  (seiscentos  mil)
habitantes, será observado o limite máximo de

(A) 23 (vinte e três) vereadores.

(B) 25 (vinte e cinco) vereadores.

(C) 27 (vinte e sete) vereadores.

(D) 29 (vinte e nove) vereadores.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos termos do artigo 24 da Lei n. 8.666/93, é dispensável
a licitação para

(A) compra ou locação de imóvel  destinado ao serviço
público,  cujas  necessidades  de  instalação  e
localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço  seja  compatível  com  o  valor  de  mercado,
segundo avaliação prévia.

(B) compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis
em  centro  de  abastecimento  ou  similar,  realizadas,
diretamente com base no preço do dia.

(C) contratação  de  instituição  nacional  sem  fins
lucrativos, incumbida regimental ou estatuariamente
da  pesquisa,  do  ensino  ou  do  desenvolvimento
institucional,  científico ou tecnológico,  desde que a
pretensão  contratada  detenha  inquestionável
reputação profissional.

(D) aquisição de componentes ou peças de origem nacional
ou  estrangeira,  necessários  à  manutenção  de
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto
ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal
condição  de  exclusividade  for  indispensável  para  a
vigência da garantia.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duração  dos  contratos  regidos  pela  Lei  de  Licitações
ficará  adstrita  à  vigência  dos  respectivos  créditos
orçamentários,  exceto quanto aos  relativos  aos contratos
de aluguel de equipamentos e à utilização de programas de
informática,  podendo,  nesses  dois  casos,  a  duração
estender-se pelo prazo de

(A) até  12  (doze)  meses  após  o  início  da  vigência  do
contrato.

(B) até 24 (vinte quatro) meses após o início da vigência
do contrato.

(C) até 36 (trinta e seis) meses após o início da vigência
do contrato.

(D) até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência
do contrato.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Tribunal  de  Contas  da  União  é  responsável  pela
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e  patrimonial  dos  órgãos  e  entidades  públicas  do  país
quanto  à  legalidade,  legitimidade  e  economicidade.
Segundo  a  Constituição  Federal,  o  controle  externo,  a
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio
do  Tribunal  de  Contas  da  União.  Esse  Tribunal
encaminhará relatório de suas atividades ao

(A) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

(B) Congresso Nacional, semestralmente e anualmente.

(C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.

(D) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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