DOCUMENTO
Encontro um caderno antigo, de adolescente. E, em vez das simples anotações que
seriam preciosas como documento, descubro que eu só fazia literatura.
Afinal, quando é que um adolescente já foi natural? E, folheando, aquelas velhas
páginas, vejo, compungido, como as comparações caducam. Até as imagens morrem, dizia
Braz Cubas. Quero crer que caduquem apenas. Eis aqui uma amostra daquele “diário”.
“Era tal qual uma noite de tela cinematográfica. Silenciosa, parada, de um suave
azul de tinta de escrever. O perfil escuro das árvores recortava-se cuidadosamente naquela
imprimadura unida, igual, que estrelinhas azuis picotavam. Os bangalôs dormiam. Uma?
duas? três horas da madrugada? Nem a lua sequer o sabia. A lua, relógio parado...”
Pois vocês já viram que mundo de coisas perdidas?! O cinema não é mais silencioso.
Não se usa mais tinta de escrever. Não se usam mais bangalôs.
E ninguém mais se atreve a invocar a lua depois que os astronautas se invocaram
contra ela.
Mario Quintana
01) O título do texto se refere:
A) ao caderno como documento de uma época pessoal do autor
B) ao caderno como fonte de informações perdidas
C) aos dados documentais oficiais do autor
D) ao diário como textos inéditos de uma obra literária
E) aos textos publicados pelo autor quando menino.
02) “Encontro um caderno antigo, de adolescente.”; Nessa frase introdutória o
autor:
A) se refere a um caderno de um adolescente desconhecido
B) se refere a um tipo característico de caderno
C) se lembra de um fato passado há anos
D) já esclarece ao leitor que fala de si mesmo
E) declara que procurava algo importante em sua vida.
03) Guerra não ______ para os povos, em caso de conflitos ___________ as
reuniões para possíveis acordos.
A) é boa, são aconselhadas
B) é boa, é aconselhada
C) é bom, aconselha-se
D) é bom, aconselham-se
E) é boa, é aconselhado
04) Assinale a alternativa cujo termo em destaque na oração é um objeto direto.
A) É uma doença que ataca o sistema de defesa do organismo.
B) O governo criou mais um imposto.
C) A torcida ficou calada.
D) Confiamos em suas palavras.
E) A professora narrava histórias aos seus alunos.

05) Mas já é suficiente para dizer que essa técnica de aprendizado não é
exclusiva dos humanos. Na ordem em que aparecem, as palavras sublinhadas exercem,
nessa frase, as funções de
A) adjetivo, adjetivo, conjunção, adjetivo.
B) adjetivo, substantivo, advérbio, substantivo.
C) substantivo, adjetivo, advérbio, adjetivo.
D) substantivo, substantivo, conjunção, substantivo.
E) Nenhuma alternativa está correta
06) Na oração “Esta rua permanece vazia nos finais de semana” ocorre um verbo:
A) intransitivo
B) transitivo direto
C) transitivo indireto
D) defectivo
E) de ligação
07) No Microsoft Word, você pode realizar rapidamente as tarefas executadas
com frequência usando teclas de atalho. Qual a função executada ao se
pressionar as teclas “CTRL” e “Y” simultaneamente na versão em português do
Microsoft Office Word 2003?
A) Substituir.
B) Localizar.
C) Repetir digitação.
D) Ir para.
E) Nenhuma alternativa está correta.
08) Se no Word 2000, ao abrir um novo arquivo, for digitada a palavra TECLADO,
e em seguida forem apertadas, simultaneamente, as teclas SHIFT e F3, a palavra
digitada aparecerá :
A) em negrito
B) em itálico
C) sublinhada
D) em letras minúsculas
E) em letras maíusculas
09) A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 25 Classifica a entrega de
recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional como ?
A) Créditos Adicionais.
B) Transferências Correntes.
C) Transferências de Capital.
D) Transferências Voluntárias.
E) Créditos Suplementares.

10) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória de
caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo, que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução:
A) por um período superior a três exercícios.
B) por um período superior a dois exercícios.
C) até o encerramento do Plano Plurianual vigente.
D) até o encerramento do Plano Plurianual subsequente.
E) por um período superior a um exercício.
11) Em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, o Relatório de Gestão Fiscal
será:
A) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada semestre.
B) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada trimestre.
C) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada mês.
D) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada bimestre.
E)
Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada
quadrimestre.
12) Assinale a assertiva incorreta. A Constituição Federal vigente
A) incluiu o pluralismo político entre os fundamentos da República Federativa do Brasil.
B) deixou de estabelecer, em nível constitucional, o asilo político entre os princípios das
relações internacionais do País, estando este regulado apenas na legislação
infraconstitucional.
C) referiu a criação de uma sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos
constitucionais expressamente consagrados.
D) elegeu a autodeterminação dos povos como um dos seus princípios nas relações
internacionais.
E) acenou com a busca de uma integração econômica, política, social e cultural dos povos
da América Latina para a formação de uma comunidade latinoamericana.
13) Um cidadão requereu que lhe fossem fornecidas as informações sobre sua
pessoa constantes num banco de dados de determinada entidade governamental.
A solicitação foi negada, sem maior fundamentação. Que remédio a Constituição
Federal assegura a esse cidadão para obtenção das informações solicitadas?
A) Mandado de segurança
B) Habeas corpus
C) Habeas data
D) Ação popular
E) Mandado de injunção
14) As fontes formais principais do Direito Tributário são:
A) constituição federal, leis ordinárias e regulamentos
B) leis complementares, instruções e leis delegadas
C) circulares, ordens de serviço e instruções
D) leis ordinárias, decretos legislativos e emendas
E) constituição federal, emendas e portarias.

15) De acordo com a ordem enumerada pelo Código Tributário Nacional, existindo
simultaneamente dois ou mais débitos vencidos de determinado contribuinte para
com o Município, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente
para receber o pagamento determinará a respectiva imputação
A) primeiramente, às taxas, depois às contribuições de melhoria e, por fim, aos impostos.
B) na ordem crescente dos montantes.
C) na ordem decrescente dos prazos de prescrição.
D) em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e, em segundo lugar, aos
decorrentes de responsabilidade tributária.
E) primeiramente, aos impostos, depois às taxas e, por fim, às contribuições de melhoria.
16) Exclui o crédito tributário a
A) remissão.
B) decadência.
C) prescrição.
D) isenção.
E) compensação.
17) No que pertine à personalidade jurídica da pessoa natural podemos afirmar
corretamente que:
A) A prova da morte real se faz por meio do atestado de óbito ou pela declaração de
ausência no caso de catástrofe e não encontro do corpo.
B) Nos casos de morte de mais de uma pessoa no mesmo evento, sem possibilidade de
identificação de quem faleceu primeiro, o código civil brasileiro adotou a regra da
comoriência.
C) A morte presumida será reconhecida pela declaração de ausência ou pelo procedimento
de justificação, gerando seu efeitos após o trânsito em julgado das respectivas ações.
D) A personalidade jurídica da pessoa natural é adquirida a partir da concepção, havendo
ou não nascimento com vida.
E) nenhuma alternativa está correta
18) O usufruto
A) não pode ser constituído sobre bens móveis.
B) pode ser transferido por alienação.
C) não precisa ser registrado nos Cartórios de Registro de Imóveis.
D) pode recair em títulos de crédito.
E) não se extingue pela consolidação.

19) Assinale a alternativa correta:
A) A sentença extra petita pode ser validada em grau de recurso.
B) O pedido aduzido na petição inicial pode ser alterado pelo autor a qualquer momento,
mesmo sem anuência do réu.
C) Estão implícitos no pedido principal os juros, a correção monetária, a verba honorária e
as custas processuais.
D) Para que seja deferida a cumulação de pedidos, basta que o órgão jurisdicional seja
competente para apreciar todos eles.
E) nenhuma alternativa está correta
20) Analise as alternativas abaixo e assinale a opção incorreta:
A) São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e
pregão.
B) A revogação da licitação é ato discricionário do Chefe do Executivo.
C) A anulação da licitação acarreta a nulidade do contrato.
D) A revogação é a invalidação da licitação por interesse público.
E) A anulação da licitação dá-se em virtude da ilegalidade.
21) São elementos do ato administrativo:
A) vinculação e discricionariedade.
B) competência, forma e vinculação.
C) competência, forma, objeto, finalidade e motivo.
D) presunção de legitimidade e heteroexecutoriedade.
E) presunção de legalidade, economicidade, eficiência e controlabilidade.
22)

O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração quando:

A) conveniente a substituição da garantia da execução;
B) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes;
C) necessária a modificação do regime de execução da obra;
D) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos;
E) adequação contratual em função de aplicação de novas sistemáticas de controle.

