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Técnico em Informática 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que o Edital não informou sobre o conteúdo de conhecimentos 
específicos cobrado na prova; que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e 
não matéria específica para a vaga do cargo. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Da Organização Político-Administrativa; Da União; Dos Estados Federados, Dos 

Municípios; Do Distrito Federal e dos Territórios. 

Portanto, a matéria objeto da questão está prevista no Edital, sendo os recursos 

improcedentes. 

 QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e não 
matéria específica para a vaga do cargo; que há duas alternativas incorretas. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Dos princípios fundamentais”, sendo que este conteúdo é tratado na Constituição 

Federal de 1988, nos artigos 1º ao 4º.  

Também improcedente o argumento de que há duas alternativas incorretas, pois a questão 

corresponde à literalidade do artigo 3º da Constituição Federal, abaixo transcrito: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes e a banca ratifica a alternativa “D”, 

como a única que atende ao enunciado da questão.  

QUESTÃO 33.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta ausência de objetividade da questão; que não há alternativa a ser 
marcada para a referida questão; que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e 
não matéria específica para a vaga do cargo. 
 



JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Dos direitos e garantias fundamentais”, sendo que o conteúdo objeto da questão está 

previsto literalmente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Também improcedente o argumento em relação ao fato de que não há alternativa a ser 

marcada e sobre a ausência de objetividade da questão, pois a mesma corresponde à 

literalidade do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

Art. 5º 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, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença. 

Portanto, a resposta a ser assinalada deve ser a alternativa “C”, sendo a única que atende ao 
enunciado da questão. 
 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

QUESTÃO 34.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, não 
podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As questões de 31 até 45 são de conhecimentos específicos para todos os cargos de nível 
intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Já 
os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes específicas para cada cargo.  
Assim, não assiste razão ao recurso. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 
Há dois recursos: 
 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
 
O segundo recurso pede a anulação alegando que a questão correta seria a letra “C” e não a 
letra “A”, de acordo com o artigo 21 da CF/88. 
 

JUSTIFICATIVA:  

 

Quanto ao primeiro recurso, as questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 

todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 

Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às 

questões específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 



Quanto ao segundo recurso, o mesmo não deve ser provido, pois a resposta correta é a opção 

“A”, pois a matéria desta alternativa é da competência comum dos entes federados (União. 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e as demais alternativas não correspondem à 

competência comum entre os mesmos entes. Abaixo segue a questão n. 35 e os artigos da 

Constituição que contemplam a veracidade da alternativa “A”. 

35. Nos termos da Constituição Federal de 1988 é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 
 

(A) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
(Resposta correta: competência comum dos entes federados – art. 23, VI) 

(B) Legislar sobre trânsito e transporte. (competência privativa da União – art. 22, XI) 
(C) Assegurar a defesa nacional. (competência da União – art. 21, III) 
(D) Emitir moeda. (competência da União – art. 21, VII) 

 
 

Art. 21. Compete à União: 
III - assegurar a defesa nacional; 
VII - emitir moeda; 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XI - trânsito e transporte; 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

Pelas razões expostas, restam improcedentes os recursos, sendo a alternativa “A” a única que 

atende ao enunciado da questão.  

QUESTÃO 36.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 

Há dois recursos: 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
O segundo recurso pede a anulação alegando que a questão não segue exatamente a redação 
do texto constitucional, restando incorreta a alternativa do gabarito. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro recurso, as questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 
todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 
Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes 
específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 
Quanto ao segundo recurso, a alternativa correta é a alternativa “A”, pois o fato de não 
corresponder à literalidade do artigo constitucional não significa que a alternativa está errada. A 
questão aborda assuntos sobre composição do Poder Legislativo e sistemas majoritário e 
proporcional de eleição, estando correta apenas a referida alternativa porque está de acordo 
com o previsto na Constituição Federal de 1988, art. 45. Abaixo a questão e o texto 
constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está correta, bem como o 
que está errado nas demais alternativas. 

QUESTÃO  36 

Nos termos da Constituição Federal de 1988 marque a alternativa CORRETA. Sobre o 

Poder Legislativo Federal: 

 

(A) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional e o Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 



(B) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema majoritário e o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados 

e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema proporcional. 

(C) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei estadual, proporcionalmente à 

população. 

(D) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 

suas Comissões serão tomadas pela maioria qualificada dos votos, presente a 

maioria simples de seus membros. 

 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 

nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 

Deputados. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 

suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros. 

Portanto, a banca ratifica a alternativa “A”  como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 37.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, não 
podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para todos os cargos de nível 
intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Já 
os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes específicas para cada cargo.  
Assim, não assiste razão ao recurso. 

QUESTÃO 38.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos: 
 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
O segundo recurso pede a anulação alegando que haveria mais de uma alternativa correta 
informando que o membro do Poder Judiciário não poderia exercer outra função ou cargo. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro recurso, as questões de  31 até 45 são de conhecimentos específicos 

para todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de 

Direito Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 



correspondem às partes específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao 

recurso. 

Quanto ao segundo recurso, apenas a alternativa “B” está correta, pois quanto à opção 

“A” os magistrados estão autorizados a exercer o magistério. Abaixo a questão e o texto 

constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está correta e o que 

está errado nas demais. 

QUESTÃO  38 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro tipo 

de cargo ou função. 

(B) Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 

adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse 

período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 

casos, de sentença judicial transitada em julgado. 

(C) Aos juízes não é atribuída a garantia da inamovibilidade. 

(D) Aos juízes não é vedado receber custas ou participação em processo 

 

Constituição Federal 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 

dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz 

estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 

Portanto, a banca ratifica a alternativa “B” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 39.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que a 
alternativa correta a ser marcada é diversa da prevista no gabarito preliminar. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão n. 39 está prevista 

expressamente no Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – 

Nível intermediário”, na parte: Noções de Direito Administrativo – Improbidade Administrativa 

(Lei n. 8.429/92). 

Também improcedente o argumento de que a alternativa correta a ser marcada é diversa da 

prevista no gabarito preliminar, pois a questão corresponde à literalidade da Lei de 

improbidade, nos termos dos artigos abaixo transcritos: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior. 



O artigo anterior (1º e respectivo parágrafo único) faz parte do conteúdo do Certame previsto 

no Edital e também serve de embasamento para responder corretamente a questão em tela. 

Assim dispõe o mencionado artigo: 

Art. 1° 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 cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

Os demais artigos abaixo transcritos e que também estão previstos enquanto conteúdo, na 

forma do Edital, devem ser igualmente analisados para a solução correta desta questão. 

Art. 7° 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. 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 

função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

 Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 

do fato. 

Portanto, a única resposta correta a ser assinalada é a alternativa “C”, restando improcedentes 

os recursos.  

QUESTÃO 40.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que a matéria 
cobrada na questão não estava prevista no Edital. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Contratos Administrativos: Licitação: conceito, 

peculiaridades e espécies.  

A matéria de Contratos Administrativos vem estabelecida na Lei n. 8.666/93 (Lei geral das 

Licitações) e o conteúdo cobrado na questão está previsto no corpo do artigo 55 da referida 

Lei, abaixo transcrito: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 
das obrigações e a do efetivo pagamento;  



V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica;  
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 
à proposta do licitante vencedor; 
 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

Portanto, a banca ratifica a alternativa “D” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 41.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Princípios básicos da Administração.  

Os princípios básicos da Administração Pública estão previstos expressamente no corpo do art. 

37, da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

Portanto, a banca ratifica a alternativa “A” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 42.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que há mais de 
duas alternativas corretas e/ou verdadeiras (opções “A” e “C”); que a opção marcada no 
gabarito preliminar não é a alternativa correta; que a alternativa correta é a opção “D”; que o 
conteúdo da licitação não está previsto na Lei n. 8.666/93. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Licitação: conceito, finalidades, dispensa, 

inexigibilidade e modalidades.  

A questão apresenta o seguinte teor: 
 
42. Sobre o processo licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(Não é caso de inexigibilidade, mas de dispensa – art. 24, III) 

(B) É causa de inexigibilidade de licitação quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional. 
(Não é caso de inexigibilidade, mas de dispensa – art. 24, VII) 

(C) Poderá haver dispensa de licitação quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
(Resposta correta, nos termos do art. 24, V) 



(D) É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
(Não é caso de dispensa, mas de inexigibilidade, nos termos do art. 25, III). 

 
Desta forma, a questão corresponde à literalidade da Lei n. 8.666/93, nos termos dos artigos 
abaixo transcritos: 
 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao 
constante do registro de preços, ou dos serviços; 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder 
ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
Portanto, a banca ratifica a alternativa “C” como sendo a única que atende ao enunciado, 
restando improcedentes os recursos. 

QUESTÃO 43.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão n. 43 está prevista 

expressamente no Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – 

Nível intermediário”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – Administração Pública: 

Organização Administrativa (administração direta e indireta, entidades paraestatais). 

Por tal, a resposta a ser assinalada deve ser a opção “C”, restando improcedente o recurso. 

 QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, 

classificação, espécies, revogação, anulação e invalidação.  

Pela razão exposta, o recurso é improcedente.  

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos: 



 

O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos 

específicos, não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de 

motorista. 

O segundo recurso pede a anulação trazendo o art. 37 da Constituição, mas sem fazer 

menção do que seria a falha da questão objeto do recurso. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro, as questões de 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 

todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 

Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às 

partes específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 

Quanto ao segundo recurso, o Art. 37 da Constituição Federal, inciso IX, dispõe: a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Porém, o recurso não faz menção ao que se 

pretende, lembrando que isso é o que está escrito no item II da questão. Abaixo a 

questão e o texto constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, 

está correta e o que está errado nas demais. 
QUESTÃO  45 

Sobre a organização administrativa da Administração Pública prevista na Constituição Federal de 1988, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

I. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
período de até três anos. 

II. A Constituição Federal de 1988 disciplina que a lei infraconstitucional estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

III. A Constituição Federal de 1988 não veda a possibilidade de acumulação remunerada de cargos 
públicos, independentemente de compatibilidade de horários. 

IV. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(C) Somente Itens I e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II e IV estão corretos.  

 
Art. 37, CF 
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período; 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 

pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 

definir as áreas de sua atuação;  

Pelas razões expostas, recurso improcedente. Portanto, a banca ratifica a alternativa “D” como 
sendo a única que atende ao enunciado. 
 

QUESTÃO 50.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
 
O recurso argumenta que a alternativa B também está INCORRETA.  
 



JUSTIFICATIVA:  
Conforme Marcos Jorge no Livro Java passo a passo - Editora Pearson - 2004, 
no capítulo 1 - Primeiros passos da Linguagem Java - Página 13, tem-se que 
"~" é operador lógico de negação. 
 
Este entendimento também compartilha da relação que "~" é um operador de 
negação (operador de inversão bit a bit). Por outro lado, o operador "!" é 
também um operador lógico não, o que ratifica a afirmação apresentada no 
item B. Porque os dois operadores tem a função de negação, um trabalhando 
com inversão bit a bit e o outro com a negação. 
 
Portanto, o recurso é improcedente e ratifica-se a alternativa “A”. 

QUESTÃO 51.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta " the byte data type is an 8 bit signed two complement 
integer". 
 

JUSTIFICATIVA:  
Conforme Marcos Jorge no Livro Java passo a passo - Editora Pearson - 2004, 
no capítulo 1 - Primeiros passos da Linguagem Java, short é usado para definir 
valor inteiro de 16 bits em notação de complemento de dois e não valor inteiro 
de 8 bits, conforme apresentado no item C da referida questão. O próprio 
recurso esclarece que o item C está INCORRETO, pois apresenta o tipo byte 
para definir o valor inteiro de 8 bits em notação de complemento de dois.  
  

Portanto, o recurso é improcedente e ratifica-se a alternativa “C”. 

QUESTÃO 52.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta a questão esta inelegível. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Nas orientações constantes na capa da prova encontra-se: “Caso haja algum 
problema solicite ao aplicador a substituição deste caderno.” O requerente 
deveria e poderia ter, na ocasião da prova, seu caderno de provas substituído. 
 

Pelas razões expostas, o recurso é improcedente. 
 

QUESTÃO 53.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que alternativa A está incorreta, justificando que os 
nomes de métodos podem ser compostos por mais de um única palavra. 
 

JUSTIFICATIVA:  

O presente recurso apresenta questionamento sobre a semântica das palavras que de 
acordo com o recurso os nomes de métodos pode ser compostos por mais de uma 
única palavra. 



Entretanto, segundo Rafael Santos no livro Introdução à Programação 
Orientada a Objetos Usando Java, Editora Campus, 2003 - 6ª reimpressão,  no 
Capítulo 2, intitulado Criando Classes em Java, no sub-capítulo 2.4 Métodos 
em Classes em Java, página 24, descreve as seguintes regras rígidas para 
criação de métodos de classes em Java: "Nomes de métodos seguem as 
mesmas regras de nomes de campos: devem ser iniciados por uma letra 
(incluindo _ e $), devem ser compostos de uma única palavra (sem espaços, 
virgulas etc.), podem ser compostos de letras e números e conter acentos."... 

A questão argumenta sobre os conceitos de métodos em classes em 
linguagem Java, visto que a mesma pode ser aplicada em diversas línguas (por 
exemplo, português, inglês, francês, etc.), não cabendo discussão em relação a 
semântica das palavras da língua portuguesa.  

Desta forma o recurso é improcedente e ratifica-se a alternativa “B”. 

QUESTÃO 75.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso limita-se em afirmar que a alternativa que está correta não é a 
alternativa B. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Para FW enviar um pacote a rede 200.200.100.16/24 ele deve enviar através 

da Interface identificada com o IP 200.200.100.17 através do gateway 

200.200.200.17, usando um mecanismo de comunicação em broadcast.  Para 

FW enviar um pacote a  rede 200.200.100.32/28, FW deve obrigatoriamente 

enviar pela interface identificada pelo IP 192.168.10.2 com destino a 

192.168.10.1, pois FW e R1 estão ligadas fisicamente através de um enlace 

identificados por estes endereços. Não é possível que o pacote efetue um salto 

de FW diretamente para a rede 200.200.100.32/28 sem passar pelo enlace 

identificado pelos IPs 192.168.10.2 e 192.168.10.1, conforme pode ser 

observado no livro do Kurose intitulado Rede de Computadores e a Internet - 5ª 

Edição.  

Desta forma o recurso é julgado improcedente e ratifica-se a alternativa “B”. 

QUESTÃO 79.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso limita-se em afirmar que a alternativa INCORRETA não é a 
alternativa D. 
 

JUSTIFICATIVA:  

A alternativa “D” está INCORRETA porque o parâmetro "-d" antes do IP 

200.129.100.3 especifica o destino do pacote. Para que a alternativa esteja 

correta o parâmetro especificado deveria ser "-s".  Para maiores verificações 

pode-se constatar estas informações no Sistema Operacional Linux Ubuntu. 

Logo o recurso é julgado improcedente e ratifica-se a alternativa “D”. 


