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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  

FISCAL DE POSTURA 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  
Conhecimento Específico 
Informática 

10 
5 
10 
5 

Total de questões  30 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP- FISCAL DE POSTURA 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões 1, 2, 3 e 4. 
As Boas Coisas da Vida 

  Uma revista mais ou menos frívola pediu a várias 
pessoas para dizer as “dez coisas que fazem a vida valer 
a pena”. Sem pensar em demasia, fiz esta pequena lista: 
   - Esbarrar às vezes com certas comidas da infância, por 
exemplo: aipim cozido, ainda quente, com melado de 
cana que vem numa garrafa cuja rolha é um sabugo de 
milho. O sabugo dará um certo gosto ao melado? Dá: 
gosto de infância, de tarde na fazenda. 
 - Tomar um banho excelente num bom hotel, vestir uma 
roupa confortável e sair pela primeira vez pelas ruas de 
uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer 
coisas surpreendentes e lindas. E acontecerem. 
 - Quando você vai andando por um lugar e há um bate-
bola, sentir que a bola vem para o seu lado e, de repente, 
dar um chute perfeito – e ser aplaudido pelos serventes 
de pedreiro. 
  - Ler pela primeira vez um poema realmente bom. Ou um 
pedaço de prosa, daqueles que dão inveja na gente e 
vontade de reler. 
 - Aquele momento em que você sente que de um velho 
amor ficou uma grande amizade – ou que uma grande 
amizade está virando, de repente, amor. 
 - Sentir que você deixou de gostar de uma mulher que, 
afinal, para você, era apenas aflição de espírito e 
frustração da carne – a mulher que não te deu e não te 
dá, essa amaldiçoada. 
 - Viajar, partir… 
  - Voltar. 
   - Quando se vive na Europa, voltar para Paris, quando 
se vive no Brasil, voltar para o Rio. 
   - Pensar que, por pior que estejam as coisas, há sempre 
uma solução, a morte – o assim chamado descanso 
eterno. 

Rubem Braga BRAGA, R., As Boas Coisas da Vida, 1988. 
 

1) De acordo com o texto: “As Boas Coisas da Vida”, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) o texto acima demonstra que Rubens Braga, apresenta 
uma breve lista de pequenas satisfações da vida, nesta 
lista há dez coisas boas. 
b) o texto acima demonstra que Rubens Braga, apresenta 
algumas coisas boas da vida, afirmando, que somente as 
pessoas que realizam essa lista são felizes. 
c) o texto acima demonstra que Rubens Braga, apresenta 
que quem não tem a vida feliz a única solução é a morte. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa que corresponda ao sinônimo 
da palavra grifada do trecho “  Uma revista mais ou 
menos frívola pediu a várias pessoas para dizer as 
“dez coisas que fazem a vida valer a pena”. 
a) Fútil. 
b) Fácil.  
c) Fracassada. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3)  Assinale a alternativa que corresponde ao sentido 
da expressão grifada “ Esbarrar às vezes com certas 
comidas da infância, por exemplo: aipim cozido, ainda 
quente, com melado de cana que vem numa garrafa 
cuja rolha é um sabugo de milho.” 
a) O narrador quer dizer que tromba as vezes com 
comidas e aproveita que sujou a roupa e come.  
b) O narrador quer dizer que inesperadamente encontra 
comidas que causa nostalgia, assim relembrando de 
alguns momentos.  

c) O narrador quer dizer que é realmente importante 
comer aipim cozido e ainda quente porque faz bem para 
sua saúde.  
d) Nenhuma das alternativas. 
  
4) Observe o trecho “ vestir uma roupa confortável e 
sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade 
estranha”, assinale a alternativa que apresenta os 
verbos encontrado.  
a) Vestir e ruas.  
b) Ventir e sair.  
c) Roupas e sair.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA, referente a tipologia textuais. 
 “ A água era do azul mais bonito! Toda a gente 
adorava aquela praia. Todos os dias estavam lá 
pessoas, pelo menos uma”. 
a) Narrativo 
b) Descritivo 
c) Dissertativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
concordância verbal e nominal. 
I) Teve péssimas visões e pressentimentos. 
II) Trata-se de pinturas o mais possível amenas. 
III) Um jogador ou técnico precisa respeitar as regras. 
a) I-concordância nominal, II-concordância nominal, III-
concordância verbal. 
b) I-concordância verbal, II-concordância nominal, III-
concordância verbal 
c) I-concordância nominal, II-concordância verbal, III-
concordância verbal 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao uso 
da crase. 
a) Estava à pensar. 
b) A reunião começará daqui à pouco. 
c) Ana foi à igreja. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa CORRETA, referente a divisão 
silábica. 
a) (ca – de – ado),(chu-va),( pneu – máti – co) 
b) ( li-te-ra-tu-ra ),( U-ru - guai ), (as – sas – si – no). 
c) (ba-lã-o) , (o-lho),( na-sceu) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa INCORRETA, referente ao 
aumentativo e diminutivo. 
a) Faca, facalhão. 
b) Vidraça e vidrinho. 
c) Vozinha e vozeirão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Observe as frases abaixo, referente aos empregos 
dos verbos, assinale a alternativa em que o verbo, 
NÃO é de ligação.  
a) Elas estão felizes. 
b) Ele é amargurado. 
c) Ele chegou à fazenda de madrugada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  

https://www.sinonimos.com.br/futil/
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11) Analise as afirmativas abaixo  sobre o município de 

Santa Rosa de Viterbo- SP: 

I) Em Santa Rosa de Viterbo do Estado do São Paulo, os 

habitantes se chamam santa-rosenses. 

II)Os municípios que fazem limites com Santa Rosa de 

Viterbo- SP são: São Simão,  Cajuru , Ribeirão Preto e 

Santa Rita do Passa Quatro. 

III) Santa Rosa de Viterbo- SP , faz parte da Mesorregião 

de Ribeirão Preto. 

IV) Santa Rosa de Viterbo- SP  tem as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 21° 28' 13'' Sul, 

Longitude: 47° 21' 44'' Oeste. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)Apenas I, III, IV. 

b)Apenas I, II, IV. 

c)I, II, III, IV. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

12)Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao 

fato ocorrido em Santa Rosa de Viterbo- SP em 24 de 

dezembro de 1948 e  foi aprovada a Lei nº. 233: 

a) Mudança do nome da cidade de Icaturama para Santa 

Rosa de Viterbo. 

b)Instalação da  Comarca de Santa Rosa de Viterbo- SP. 

c)Emancipação do município de Santa Rosa de Viterbo- SP. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

13)Assinale a alternativa INCORRETA  sobre o 

complexo regional  do Centro- Sul no Brasil: 

a)  Essa área é considerada o grupo com maior índices de 

urbanização e de maiores densidades 

demográficas. Considerando o relevo dessas áreas, pode-

se dizer que é acidentado e possui zonas altas e de cadeias 

montanhosas. 

b) Concentra a maior parte das indústrias brasileiras, o 

maior número de recursos econômicos, as atividades 

agropecuárias mais avançadas tecnologicamente e o maior 

peso sobre o PIB, com quase 80% das riquezas produzidas 

pelo país. 

c) No complexo regional do Centro- Sul  encontram-se 

partes de grandes bacias hidrográficas: a do rio Paraná, a 

do rio São Francisco, e uma pequena parte da bacia 

do Araguaia-Tocantins. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

14)Foram presidentes do período militar no Brasil  

assinale a alternativa CORRETA: 

a) Castelo Branco (1964-1967); Costa e Silva (1967-1969);  

Médici (1969-1974); Geisel (1974-1979);Figueiredo (1979-

1985). 

b) Castelo Branco (1964-1967); Juscelino Kubitschek (1967-

1969);  Médici (1969-1974); Geisel (1974-1979);Figueiredo 

(1979-1985). 

c) ) Castelo Branco (1964-1967); Costa e Silva (1967-1969);  

Goulart (1969-1974); Geisel (1974-1979);Figueiredo (1979-

1985). 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

15) A estrutura econômica de um país  pode ser 

organizada em setores. Relacione as colunas abaixo 

sobre esses setores: 

Primeiro setor: 

Segundo setor: 

Terceiro setor: 

(  ) privado: associado à produção de bens e serviços 

com fins lucrativos. 

(  ) não governamentais: relacionado às atividades que 

reúnem organizações sem fins lucrativos. 

(  ) público: responsável pelas questões sociais, etc. 

Assinale a alternativa que condiz com a sequência 

CORRETA: 

a) III, I, II. 

b) II, III, I. 

c) I, III,II. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16)  Leia as assertivas: 
I) Desvio de finalidade, desvio de poder ou 
tresdestinação é defeito que torna nulo o ato 
administrativo quando praticado, tendo em vista fim 
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 
regra de competência. 
II) A teoria do desvio de poder é aplicável a todas as 
categorias de agentes públicos, podendo ensejar a 
nulidade de condutas praticadas por prefeitos, 
governadores, juízes, delegados, promotores, 
legisladores etc.  
III) O excesso de poder ocorre quando a autoridade, 
embora competente para praticar o ato, vai além do 
permitido e exorbita no uso de suas faculdades 
administrativas. 
Excede, portanto, sua competência legal e, com isso, 
invalida o ato. No excesso de poder ocorre sempre 
exagero e desproporcionalidade entre a situação de fato 
e a conduta praticada pelo agente.  
IV) Pode-se mencionar como exemplos de abuso de 
poder: quando a autoridade pública decreta uma 
desapropriação alegando utilidade pública mas visando, 
na realidade, a satisfazer interesse pessoal próprio ou 
favorecer algum particular com a subsequente 
transferência do bem expropriado; ou quando outorga 
uma permissão sem interesse coletivo; ou, ainda, quando 
classifica um concorrente por favoritismo, sem atender 
aos fins objetivados pela licitação. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Somente o item IV está correto. 
b) Somente os itens II e IV estão corretos. 
c) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
17) Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual, serão 
punidos. Assinale a alternativa que represente 
corretamente um ato de improbidade administrativa 
que importa enriquecimento ilícito: 

https://santarosadeviterbo.wordpress.com/2013/03/03/regioes-administrativas/
https://santarosadeviterbo.wordpress.com/2013/03/03/regioes-administrativas/
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a) aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições 
do agente público, durante a atividade; 
b) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 
c) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18)  Quanto à competência dos municípios prevista na 
Constituição Federal, leia as sentenças e marque a 
CORRETA: 
a) Compete aos Municípios instituir e arrecadar os tributos 
de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei; 
b) Compete aos Municípios exercer a classificação, para 
efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de 
rádio e televisão; 
c) Compete aos Municípios organizar, manter e executar a 
inspeção do trabalho; 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
19) Acerca do Controle Administrativo, leia as sentenças 
e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(  ) Controle administrativo pode ser considerado todo 
aquele que o Executivo e os órgãos da administração dos 
demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades,  
visando a mantê-las dentro da lei, segundo as 
necessidades do serviço e as exigências técnicas e 
econômicas de sua realização, pelo que é um controle de 
legalidade e de mérito. Sob ambos esses aspectos pode 
e deve operar-se o controle administrativo para que a 
atividade pública em geral se realize com legitimidade e 
eficiência, atingindo sua finalidade plena, que é a 
satisfação das necessidades coletivas e atendimento dos 
direitos individuais dos administrados. 

(  ) Através do controle administrativo a Administração 
pode anular, revogar ou alterar seus próprios atos e punir 
seus agentes com as penalidades estatutárias. 
(  ) Os meios de controle administrativo, de um modo 
geral, bipartem-se em fiscalização hierárquica e recursos 
administrativos, embora a lei possa especificar outras 
modalidades mais adequadas para certos órgãos, entes 
ou atividades da Administração direta ou indireta, como é 
a prestação de contas. 
 ( ) A Fiscalização hierárquica é um meio atenuado de 
controle administrativo geralmente aplicável nas 
entidades da Administração indireta vinculadas a um 
Ministério. Fiscalização hierárquica não é subordinação e 
resulta do sistema legal imposto às autarquias e 
entidades para estatais, sujeitas, apenas, ao controle 
finalístico da Administração que as instituiu. A 
fiscalização admite o controle pleno do órgão superior 
sobre o inferior; a fiscalização é limitada aos aspectos 
que a lei indica, para não suprimir a autonomia 
administrativa e financeira das entidades vinculadas à 
Administração central. 
Marque a sequência CORRETA: 

a) V – V – F – F  
b) V – V – V – V  
c) V – V – V – F   
d) Nenhuma das alternativas. 
 

20) O Código Penal dispõe acerca dos crimes 
praticados por funcionário público contra a 
administração em geral. De acordo com a legislação, 
configura o crime de PREVARICAÇÃO:  
a) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. 
b) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente: Pena - 
detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 
c) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a 
oito anos, e multa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Leia as alternativas e marque a INCORRETA: 
a) Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa à 
cooperação das pessoas que atuam nas organizações 
para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto 
individuais. A expressão Gestão de Pessoas visa substituir 
administração de Recursos Humanos, que, ainda mais, é 
a mais comum entre todas as expressões utilizadas nos 
tempos atuais para designar os modos de lidar com as 
pessoas nas organizações.  
b) Comunicar-se constitui habilidade requerida de todos os 
profissionais que exercem funções gerenciais. Embora a 
comunicação constitui uma das capacidades humanas 
mais fundamentais e seu desenvolvimento nos indivíduos 
se dê de forma que pode ser considerada natural, a 
verdade é que a grande maioria das pessoas não sabe 
comunicar-se. Pode-se dizer que o processo de 
comunicação envolve os seguintes ingredientes: emissor, 
codificador, mensagem, canal, decodificador e receptor. 
Sendo o receptor a pessoa que tem uma ideia ou 
sentimento que deseja comunicar e o emissor aquele que 
decifrará a mensagem. 
c) As empresas estão valorizando cada vez mais o 
comprometimento das pessoas, Os funcionários 
comprometidos é que vêm sendo convocados para fazer 
parte das soluções e é exatamente neles que as empresas 
mais tendem a investir. A motivação, por sua vez, é a 
chave do comprometimento. É muito mais fácil para as 
empresas conseguirem pessoas competentes do que 
comprometidas. Por isso, identificar fatores capazes de 
promover a motivação dos empregados e dominar as 
técnicas adequadas para trabalhar com ela, vem-se 
tornando tarefas das mais importantes para os gerentes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Atos administrativos punitivos são os que contêm 
uma sanção imposta pela Administração àqueles que 
infringem disposições legais, regulamentares ou 
ordinatórias dos bens ou serviços públicos. Visam a 
punir e reprimir as infrações administrativas ou a 
conduta irregular dos servidores ou dos particulares 
perante a Administração. Sobre as sanções aplicáveis 
aos atos punitivos, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Indenização administrativa é toda imposição pecuniária 
a que se sujeita o administrado a título de compensação 
do dano presumido da infração.  
b) Interdição de atividade é o ato pelo qual a 
Administração veda a alguém a prática de atos sujeitos ao 
seu controle ou que incidam sobre seus bens. 
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c) Destruição de coisas é o ato sumário da Administração 
pelo qual se inutilizam alimentos, substâncias, objetos ou 
instrumentos imprestáveis ou nocivos ao consumo ou de 
uso proibido por lei.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) O Governo Federal deverá estabelecer uma Política 
Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção 
e Combate aos Incêndios Florestais, que promova a 
articulação institucional com vistas na substituição do 
uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na 
prevenção e no combate aos incêndios florestais e no 
manejo do fogo em áreas naturais protegidas. De acordo 
com a legislação vigente, assinale a alternativa 
CORRETA acerca das queimadas. 
a) É proibido o uso de fogo na vegetação em locais ou 
regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo 
em práticas agropastoris ou florestais, mesmo que haja prévia 
aprovação do órgão estadual ambiental competente do 
Sisnama. 
b) A queima controlada, ou seja, o emprego do fogo como 
fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou 
florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em 
áreas com limites físicos previamente definidos, é sempre 
permitida, independente de prévia aprovação do órgão gestor 
da Unidade de Conservação, 
c) É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas em 
algumas situações, como por exemplo, nas atividades de 
pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa 
devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada 
por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia 
aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama. 
d) Nenhuma das alternativas. 

  
24) Sobre a Improbidade Administrativa, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. A representação, que será escrita ou 
reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do 
representante, as informações sobre o fato e sua autoria e 
a indicação das provas de que tenha conhecimento. 
b) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá a autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. A 
indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o 
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 
c) A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos se efetivam com a condenação em primeira 
instância. A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento do agente 
público do exercício do cargo, emprego ou função e o 
corte da remuneração, quando a medida se fizer 
necessária à instrução processual. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) A Constituição Federal dispõe sobre os direitos e 
deveres individuais e coletivos. Conforme o diploma 
legal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Marque a alternativa que NÃO representa 

um direito individual e coletivo, nos moldes da 
Constituição:  
a) todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado; 
b) aquele que cometer crime ou qualquer infração penal 
ou administrativa poderá alegar desconhecimento da lei, 
desde que cumpra os requisitos: ser analfabeto e morar na 
zona rural sem acesso aos meios de comunicação. 
c) ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

26)  Qual destes protocolos citados abaixo, é referente 
a sessão de acesso remoto criptografado, marcado 
por acesso remoto e execução de comandos, sendo 
com pré-requisito uma interligação de rede entre os 
computadores? 
a) SSH 
b) TELNET 
c) RLOGIN 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Quais são as  aplicações abaixo que utilizam do 
protocolo de rede UDP ? 
a) HTTP, SSH, FTP 
b) Voip,P2P, SKYPE 
c)Telnet,SMTP 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Qual tipo de cabeamento que é totalmente imune a 
interferências vindas da rede elétrica? 
a) UTP 
b) Fibra ótica  
c) Coaxial  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Considerando o Microsoft Windows 7, qual 
comando abaixo é utilizado executar o cliente de 
conexão para Serviço de área de trabalho remota, 
protocolos do tipo RDP ? 
a) MSTSC 
b) MCSA 
c) SATR32.EXE 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
30) Considerando a licença publica GNU/GPL V 3, 
considere a alternativa CORRETA sobre sua 
instalação.  
a) A liberdade de executar o código em apenas ambiente 
educacional em rede publica. 
b) A liberdade de estudar como o programa funciona e 
adaptá-lo às suas necessidades, o usuário pode manter o 
código fonte para si, repassando somente mediante o 
licenciamento.  
c) A liberdade de aperfeiçoar o produto e liberar seus 
aperfeiçoamentos, sendo o acesso ao código fonte é um 
pré-requisito para esta modalidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 


