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QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a opção “A” seria a correta, pois o princípio da 

impessoalidade estaria na Constituição de forma implícita.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O recurso não merece ser provido, pois o mencionado princípio está na 

Constituição disposto de forma expressa. 

 

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: 

 

É a questão: 

 

Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa 

CORRETA: 

(A) O princípio da impessoalidade está previsto de forma implícita na Constituição 

Federal de 1988. 

(B) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos em comissão. 

(C) A moralidade, a legalidade e a parcialidade são princípios norteadores da 

Administração Pública direita e de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios. 

(D) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 

por igual período, sendo que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele que aprovado em concurso público de provas ou de provas e 

títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 

ou emprego, na carreira. 

 

Portanto, a banca reitera a alternativa “D” como a única que atende o enunciado. 

QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que a opção “D” também poderia ser assinalada como correta.  

 

 



JUSTIFICATIVA:  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, NÃO são órgãos do Poder Judiciário: 

 

(A) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais de Contas da União e dos Estados; os Tribunais e Juízes dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios. 

(B) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  

(C) O Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais 

Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes 

Eleitorais; os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

(D) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e Territórios. 

 

O recurso procede e a questão está anulada, pois o termo “dos Municípios” na opção 

“D” a torna incorreta. Assim há duas alternativas que poderiam ser assinaladas, como 

incorretas, tanto a opção “A”, como a opção “D”. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão, alegando que para aposentar-se por invalidez 

permanente a pessoa não precisa ter 70 anos.    

 

JUSTIFICATIVA:  

Isso é exatamente o que diz a alternativa correta da questão, que segue os dizeres da 

Constituição. 

 

Sobre o tratamento dos servidores públicos na Constituição Federal de 1988, marque a 

alternativa CORRETA: 

(A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter exclusivamente contributivo, por meio da 

contribuição do respectivo ente público e dos servidores ativos. 

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo, mediante contribuição 

exclusiva dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(C) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações, serão aposentados ou 

por invalidez permanente, ou compulsoriamente, aos setenta anos de idade, ou ainda 

voluntariamente, desde que atendidas as exigências constitucionais.  



(D) Por ocasião de sua concessão, os proventos de aposentadoria dos servidores titulares 

de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, poderão exceder a remuneração 

do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. 

Assim, a banca ratifica a alternativa “C” como a única que atende ao enunciado. 

Traz a Constituição Federal: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  

 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 

poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu 

a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 

3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, 

 

Pelas razoes expostas, os recursos são improcedentes, restando como alternativa correta 

a opção “C”. 

QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos. O primeiro pede a anulação da questão por haver igualdade entre 

questões e o segundo argumenta que a matéria não seria objeto do Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O fato de eventualmente haver num mesmo certame igualdade de assuntos ou que 

questões elaboradas sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo artigo de lei, não traz 

prejuízo ao ineditismo da questão. As provas foram simultâneas para todos os cargos, 

assim não há de se cogitar eventual favorecimento, pois todos os candidatos tiveram 

acesso às mesmas questões ao mesmo tempo. Ademais, o recurso não indica nenhuma 
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falha na elaboração da questão em si, apenas diz que deve ser anulada por haver mais de 

uma questão igual. 

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

A questão 44 está assim disposta: 
 
44. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), entende-se como: 
 
(A) Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, com a 
devida dedução, nos Estados, das parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional. (Resposta correta – art. 2º, IV) 

(B) Ente da Federação: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

(C) Empresa controlada: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 

(D) Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação. 

 

Lei 101/2000  
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

 

Pelas razões expostas, a banca considera os recursos improcedentes, a banca ratifica que a 
única alternativa que atende ao enunciado é a divulgada no gabarito preliminar. 
 

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão por alegar que a matéria não seria objeto do 

Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

Portanto, a banca considera o recurso improcedente. 

 



QUESTÃO 46.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item A está INCORRETO. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Segundo Ian Sommerville no livro intitulado Engenharia de Software - Editora 
Pearson 8ª Edição do Capítulo 4 - Processos de Software, página 59 tem-se  
entre os pontos-chave do processo de software a seguinte afirmação: "Todos 
os processos de software incluem, especificação, projeto e implementação, 
validação e evolução de software.". 
 
Desta forma, a banca julga improcedente o recurso. 
 

QUESTÃO 47.  

Situação: Recurso Improcedente.  

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

Segundo Ian Sommerville no livro intitulado Engenharia de Software - Editora 
Pearson 8ª Edição do Capítulo 15 - Projeto de Software de Tempo Real, página 
238 tem-se  entre os pontos-chave do projeto de software de tempo real a 
seguinte afirmação: "Um sistema Operacional de Tempo Real é responsável 
pelo gerenciamento de processos e recursos. Ele inclui sempre um 
programador que um componente responsável por decidir qual processo deve 
ser programado para a execução. As decisões de programação são tomadas 
tendo em vista as prioridades dos processos.". Além disso, na página 230 tem 
a definição de um programador: "Este componente é responsável por examinar 
os processos que podem ser executados e por escolher um deles para 
execução.". 

 
Portanto, a banca julga improcedente o recurso. 

QUESTÃO 49.  

Situação: Recurso procedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta a falta de um diagrama de referência que não pode ser 
encontrado na prova. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Realmente faltou o diagrama de referência, ocasionado por erro de impressão. 
Portanto, julgamos o recurso procedente e a questão está anulada. 

  

QUESTÃO 53.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a alternativa A está INCORRETA. 
 

 



JUSTIFICATIVA:  
Segundo Juliano Niederauer no Livro intitulado Desenvolvendo Websites  com 
PHP - no capítulo 13 - Cookies e Sessões, páginas 180 e 181 tem as seguintes 
afirmações: 

 

"A função setcookie envia cookie para o computador do  usuário. Essa 

função é usada tanto para definir um cookie, como também para excluí-lo."  

 

"Se for utilizado apenas o parâmetro nome, o servidor tentará excluir o cookie 

do computador do usuário. Portanto, para definir um cookie devemos utilizar no 
mínimo os parâmetros nome e valor.". 
 
Desta forma, ressalta-se que a alternativa “A” está correta porque a instrução 

da linha 2 define um cookie através da variável usuario com o nome  
Euclides.  

 

Tais informações podem ser ratificadas através da linguagem de programação  
PHP. 
 
Portanto, a banca julga improcedente o recurso. 
 

QUESTÃO 56.  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o resultado da consulta seja exibido em ordem 
crescente, contudo, todas as alternativas contém o comando "DESC", ou seja, 
faz com que o retorno seja ordenado de forma decrescente, ao contrário do 
que pede a questão. 
 
JUSTIFICATIVA:  
De fato, a consulta retorna o resultado em forma decrescente. Houve um erro 
de digitação por parte da banca examinadora no enunciado da questão, onde 
lê crescente deveria ser decrescente. 
 
Portanto, julgamos o recurso procedente e anulamos a questão. 
 

QUESTÃO 74.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que alternativa A também está CORRETA. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Segundo James F. Kurose e Keith W. Ross no livro intitulado no Redes de 
Computadores e Internet da Editora Pearson - 5ª Edição - Capítulo 9 - 
Gerenciamento de Rede, na página 567 apresenta as seguintes descrições: 
 
GetRequest: pega o valor de uma ou mais instâncias de objetos MIB. 
SetRequest: Define valores de uma ou mais instâncias de objetos MIB. 
 



Assim, entende-se que a PDU usada por uma entidade gerenciadora para 
estabelecer o valor de um ou mais objetos MIB em um dispositivo gerenciado 
é a SetRequest. Sendo que a PDU GetRequest é usada para pegar valor de 
uma ou mais instâncias de objetos MIB.  
 
Desta forma, a banca julga improcedente o recurso. 

QUESTÃO 75.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso afirma que a alternativa que INCORRETA não é a alternativa B. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Segundo James F. Kurose e Keith W. Ross no livro intitulado no Redes de 
Computadores e Internet da Editora Pearson - 5ª Edição - Capítulo 5 - A 
Camada de Enlace e Redes Locais, página 365, tem-se a seguinte afirmação 
sobre switches da camada de enlace: 
São comutadores (switches) de pacotes totalmente capacitados, que repassam 
quadros com base em endereços de LAN de destino. Ou seja, um quadro 
chega à interface de um comutador, o comutador examina o endereço de 
destino do quadro e tenta repassá-lo para a interface que leva a esse destino. 
 
Além disso, switches atuais incorporam funções de um roteador e também 
operam na camada de rede (camada 3).  
 
Dessa forma, os switches podem ser definidos como dispositivos que filtram e 
encaminham pacotes entre segmentos de redes locais. 
 
Assim, a banca julga o recurso improcedente. 
 

QUESTÃO 77.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso afirma que a alternativa CORRETA é a B. 
 

JUSTIFICATIVA:  
O recurso é improcedente visto que o gabarito preliminar já apresenta a 

alternativa “B” como correta para a questão 77. 

 

 


