
  

 

Concurso Público 
Código: 311 

 

ADVOGADO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos  
 
Dissertativa 

20 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       60 

 
INSTRUÇÕES: 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CADERNO DE QUESTÕES e FOLHA OFICIAL DE 
RESPOSTA - QUESTÃO DISSERTATIVA); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal. 

 
 Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  

 
 Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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 realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

 
 A FOLHA OFICIAL DE RESPOSTA - QUESTÃO DISSERTATIVA deverá conter somente o número aleatório, não podendo 

ser identificado com o nome ou número de inscrição do candidato, cabendo ao mesmo rigoroso cuidado, sob pena de 
nulidade de sua prova. 

 
 Neste momento, assine o CARTÃO DE RESPOSTAS e preencha os dados constantes no CANHOTO DE 

IDENTIFICAÇÃO na FOLHA OFICIAL DE RESPOSTA - QUESTÃO DISSERTATIVA. Em seguida, destaque o canhoto 
de identificação com cuidado, mantendo-o sobre a mesa para que o Fiscal o recolha. 

 
 A FOLHA OFICIAL DE RESPOSTA - QUESTÃO DISSERTATIVA que não estiverem identificadas corretamente no canhoto 

próprio serão consideradas NULAS. 

 
 O tempo de duração da prova objetiva será de até 5 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA OFICIAL DE RESPOSTA –

QUESTÃO DISSERTATIVA devidamente preenchido e assinado. 

 
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 

 
 Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Príncipe saudita promete doar fortuna pessoal, de R$ 100 

bi, após a morte 

 
Dono de uma das maiores fortunas do planeta, o 

príncipe saudita Alwaleed bin Talal prometeu doar toda 
sua fortuna, estimada em US$ 32 bilhões (equivalente a 
R$ 100 bilhões), para caridade após sua morte. 

O filho de 60 anos do rei Salman é, segundo ___ 
última lista da revista Forbes, a 34ª pessoa mais rica do 
mundo. 

O príncipe disse ter se inspirado na Gates 
Foundation, criada por Bill e Melinda Gates em 1997. 

Bin Talal afirmou que o dinheiro será usado para 
“promover o entendimento cultural”, “empoderar as 
mulheres” e “prover ajuda humanitária vital para 
desastres”. 

Bill Gates, fundador da Microsoft e número 1 da 
lista de bilionários da Forbes, classificou o gesto do 
príncipe saudita como “uma inspiração para todos nós que 
trabalhamos com filantropia no mundo”. 

O dinheiro de Bin Talal deve ser usado pela 
instituição criada pelo próprio príncipe, a Alwaleed 
Philanthropies, para ___ qual ele já doou US$ 3,5 bilhões 
(R$ 10,9 bilhões). 

O príncipe, que não tem nenhum cargo oficial no 
governo saudita, é presidente da empresa de 
investimentos Kingdom Holding Company. 

 “Filantropia é uma responsabilidade pessoal, na 
qual eu embarquei há mais de três décadas e é uma parte 
intrínseca da minha fé”, afirmou Alwaleed em um 
comunicado. 

Ele disse esperar que ___ doação ajude a 
“construir pontes para promover o entendimento cultural, 
desenvolver comunidades, empoderar as mulheres, 
capacitar a juventude, prover ajuda humanitária vital para 
desastres e criar um mundo mais tolerante e receptivo”. 

O anúncio do príncipe ocorre durante o mês 
sagrado do Ramadã, no qual os muçulmanos são 
estimulados a fazer caridade e ajudar os necessitados. 

Bin Talal disse que a doação ocorrerá ao longo de 
vários anos e será controlada por um conselho de 
administradores da sua instituição. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - a - a 
c) à - a - à 
d) a - à - à 
e) à - a - a 
 

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, sabendo de 

sua saúde frágil, já deixou dito que sua fortuna deve 
ser doada para caridade assim que morrer, o que, de 
acordo com os médicos, deverá ocorrer nos próximos 
meses.  

(---) O príncipe Alwaleed é filho do rei Salman, que possui 
60 anos.  

(---) A fundação criada pelo casal Gates serviu de 
inspiração para que o príncipe Alwaleed tenha 
decidido doar sua fortuna. 

 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
e) C - C - C. 
 

3) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O bilionário Bill Gates aprovou a decisão de Bin Talal, 

inclusive anunciando que também doará uma grande 
quantia, juntamente do príncipe, à caridade.  

II - Bin Talal criou a sua própria instituição, que deverá 
usar o dinheiro a ser deixado pelo príncipe. 

III - A doação da fortuna de Alwaleed deverá ocorrer ao 
longo do tempo e será administrada por pessoal de sua 
própria instituição. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

4) Em relação ao vocábulo “empoderar”, utilizado no texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Dar poder. 
II - Adquirir poder. 
III - Renunciar ao poder. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item I. 
e) Somente os itens I e II. 
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5) A filantropia pode ser definida como: 
 
a) Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o 

próximo. 
b) Generosidade para com outrem. 
c) Caridade. 
d) Beneficência. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 

6) Em relação às classes de palavras, assinalar a 
alternativa que apresenta a CORRETA classificação dos 
termos sublinhados em “O anúncio do príncipe ocorre 
durante o mês sagrado do Ramadã...”, respectivamente: 
 
a) Verbo - preposição - adjetivo. 
b) Advérbio - preposição - substantivo. 
c) Verbo - advérbio - adjetivo. 
d) Substantivo - conjunção - adjetivo. 
e) Verbo - conjunção - adjetivo. 
 

7) Quanto aos termos da oração “O príncipe, que não tem 
nenhum cargo oficial no governo saudita, é presidente da 
empresa de investimentos Kingdom Holding Company.”, o 
sublinhado classifica-se como: 
 
a) Predicado. 
b) Objeto direto. 
c) Aposto. 
d) Objeto indireto. 
e) Adjunto adnominal. 
 

8) Ao pluralizar-se o termo sublinhado em “O príncipe, que 
não tem nenhum cargo oficial no governo saudita, é 
presidente da empresa de investimentos Kingdom Holding 
Company.”, quantas outras palavras obrigatoriamente 
deverão ser flexionadas para o plural, a fim de se manter 
a CORRETA concordância da frase? 
 
a) Três. 
b) Duas. 
c) Cinco. 
d) Seis. 
e) Quatro. 
 

9) Substituindo-se o verbo “empoderar” pelo termo 
“empoderamento”, este passará a ser classificado de: 
 
a) Substantivo. 
b) Advérbio. 
c) Conjunção. 
d) Adjetivo. 
e) Preposição. 
 

10) Ao se passar a frase “O príncipe doará a sua fortuna à 
caridade.” para a voz passiva analítica, ter-se-á a seguinte 
forma verbal: 
 
a) Doar-se-á. 
b) Será doada. 
c) Foi doada. 
d) Doou-se. 
e) Está sendo doada. 
 

11) Em relação à colocação do pronome “se”, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ muito dinheiro à caridade hoje em dia. Isso faz 
com que _________ a confiança na bondade das 
pessoas, mesmo aquelas que não _________ à vontade 
para divulgar suas ações. 
 
a) Doa-se; recupere-se; sentem-se 
b) Se doa; se recupere; se sentem 
c) Se doa; recupere-se; sentem-se 
d) Doa-se; se recupere; se sentem 
e) Doa-se; se recupere; sentem-se 
 

12) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de 
linguagem: 
 
a) O sujeito apareceu em minha casa com as mãos sujas 

de lama. 
b) Fiquei radiante com a surpresa inesperada que fizeram 

para mim hoje no trabalho. 
c) É preciso que encontres outra alternativa para este 

problema. 
d) Favor solicitar ao candidato a rúbrica no campo 

indicado no caderno de questões. 
e) Começou a chover; vamos entrar para dentro da sala, 

pessoal! 
 

13) Considerando-se a regência do verbo “implicar”, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O seu comportamento certamente implicará em 

advertência da supervisão.  
(---) Hoje em dia, implica-se com todo mundo por qualquer 

coisa.  
(---) Este procedimento implica com as normas 

estabelecidas.  
 
a) E - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
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Bacon polui o ambiente 
 

Nem chester, nem peru. Na província de Sichuan, 
no sudoeste da China, durante as festas do Ano-Novo 
Chinês (que este ano caiu em 19/02), as mesas ficam 
cheias de bacon. A carne de porco é defumada 
artesanalmente em casa ou em defumadores municipais 
para qualquer um usar. Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado, mas 
em 2015 a coisa passou dos limites.  

Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre “poluição pesada” e 
“poluição severa”, o governo apontou o bacon como 
culpado. Em janeiro, locais de defumação foram 
destruídos no Município de Dazhou. A vizinha Chongquing 
seguiu o exemplo. Mas uma organização não 
governamental de proteção ambiental __________ a 
hipótese: por três dias, eles mediram o impacto no 
ambiente de 12 locais de defumação. E, segundo a ONG, 
a fumaça só foi capaz de contaminar um raio de 50 
metros. Quase nada perto da poluição gerada por carros e 
pela indústria.  

 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado 

 

14) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) rexaçou 
b) rechassou 
c) rexassou 
d) rechaçou 
e) rechasou 
 

15) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Por tradição, os chineses da província de Sichuan só 

comem carne de porco (bacon, mais precisamente) 
durante as festas do Ano-Novo Chinês.  

(---) Para fazer o bacon, a carne de porco é defumada de 
modo caseiro; também há os defumadores municipais, 
locais que todos os habitantes podem usar para 
fabricar o bacon.  

(---) Ao longo do ano de 2015, espera-se que a produção 
de bacon ultrapasse os limites esperados para o 
feriado do Ano-Novo Chinês.  

 
a) E - E - E. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

16) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo o governo chinês, o bacon é a principal causa 

de o ar ter se tornado severamente poluído nos últimos 
anos.  

II - Os Municípios de Dazhou e Chongquing foram 
forçados a abandonar o processo de defumação da 
carne de porco, destruindo seus locais de fabricação. 

III - De acordo com uma ONG de proteção do meio 
ambiente, o impacto na poluição do ar causado pela 
defumação da carne de porco para se fabricar bacon é 
muito menor do que o da poluição gerada pelos carros 
e pela indústria.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item I. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
 

17) Em “E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de 
contaminar...”, a conjunção sublinhada indica: 
 
a) Concessão. 
b) Condição. 
c) Proporção. 
d) Comparação. 
e) Conformidade. 
 

18) A palavra “artesanalmente” em “A carne de porco é 
defumada artesanalmente em casa...”, possui sentido de: 
 
I - Rude; desagradável. 
II - Rústico; sem muita sofisticação. 
III - Que aparenta simplicidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

19) A vírgula em “Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado...” se 
justifica pois: 
 
a) Há um adjunto adverbial deslocado. 
b) Há alternância de sujeitos. 
c) O predicado está deslocado do final para o início da 

frase. 
d) É uma questão de estética. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica o uso da 

vírgula nesta frase. 
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20) Os verbos sublinhados em “... o governo apontou o 
bacon como culpado. Em janeiro, locais de defumação 
foram destruídos...” estão conjugados no modo indicativo, 
respectivamente, no(s) tempo(s): 
 
a) Pretérito perfeito - pretérito imperfeito. 
b) Pretérito imperfeito - pretérito imperfeito. 
c) Pretérito perfeito - pretérito perfeito. 
d) Pretérito imperfeito - pretérito perfeito. 
e) Pretérito perfeito - pretérito mais-que-perfeito.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A impressora é um dispositivo _________ de _________ 
do computador. 
 
a) periférico - entrada 
b) software - saída 
c) periférico - saída 
d) software - entrada 
e) acessório - entrada  
 

22) No Word 2010, conforme a imagem abaixo, assinalar 
a alternativa que apresenta uma das funções apontadas 
pelas setas: 1 - Régua, 2 - Layout da Página e 3 - Arquivo, 
respectivamente: 
 

 
 
a) Alinhar linhas, colocação de margens e hifenização. 
b) Alinhar linhas, inserir tabelas e inserir nota de rodapé.  
c) Medir o espaço, inserir citação e inserir nota de rodapé. 
d) Alinhar colunas, colocação de margens e abrir novo 

documento. 
e) Alinhar colunas, formatação de fontes e abrir novo 

documento. 
 

23) São tipos de transição de slides em uma apresentação 
do PowerPoint: 
 
a) Esmaecer, piscar e xadrez.  
b) Pintar, sair e esmaecer. 
c) Empurrar, sair e xadrez. 
d) Cobrir, descobrir e sair. 
e) Janelas, barras e pássaros. 
 

24) Assinalar a alternativa que apresenta a opção que liga 
CORRETAMENTE a extensão à sua função: 
 
a) RAR - Salvar filmes. 
b) WMA - Compactar mídia. 
c) ZIP - Mídia removível. 
d) PDF - Documentos sem formatação. 
e) EXE - Arquivo executável. 
 

25) Um dos principais recursos do Excel é o 
autopreenchimento para copiar qualquer fórmula criada. 
Para isso, basta criar a primeira fórmula na célula 
desejada e em seguida: 
 
a) Copiar e colar para as outras células. 
b) Substituir a fórmula pelo símbolo = nas outras células. 
c) Clicar na opção autopreencher e, em seguida, na 

célula.  
d) Escrever a mesma fórmula na barra superior. 
e) Clicar sobre a célula, o canto inferior direito, e arrastar 

para copiar para outros itens da lista. 
 

26) A figura abaixo apresenta a tela de formatação de 
fonte do Word 2007. Se essa seleção for aplicada ao texto 
“Corpo”, qual será o resultado? 
 

 
 
a) Corpo 
b) CORPO 
c) Corpo 
d) Corpo 
e) Corpo 
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27) No Excel 2007 foram digitadas as idades de quatro 
irmãs e, em seguida, uma fórmula foi digitada na célula B6 
para calcular a média de suas idades. Assinalar a 
alternativa que apresenta uma das fórmulas que calcula 
CORRETAMENTE o valor da média das idades das irmãs: 
 

 
 
a) =MÉDIA(B2:B5) 
b) =B2+B3+B4+B5/4 
c) SOMA(B2:B5) 
d) =(B2:B5)/2 
e) MÉDIA(B2:B5) 
 

28) Em conformidade com o CERT.BR, é necessário que 
os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas 
pela Internet garantam alguns requisitos básicos de 
segurança, como:  
 
I - Permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga 

quem ela é. 
II - Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 
III - Evitar que um recurso esteja disponível sempre que 

necessário. 
IV - Proteger uma informação contra acesso não 

autorizado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

29) No Internet Explorer 11, é possível habilitar a 
Navegação InPrivate, utilizando o menu Ferramentas. 
Outra forma, é utilizar o atalho de teclado:  
 
a) Ctrl+J 
b) Ctrl+Shift+P 
c) Ctrl+Shift+Del 
d) Ctrl+U 
e) Alt+F1 
 

30) Considerando-se a barra de tarefas do Windows 7, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É possível personalizar a barra de tarefas de acordo 

com as preferências do usuário.  
(---) A área de notificação, que inclui um relógio e ícones 

que comunicam o status de determinados programas 
e das configurações do computador.  

(---) Quando uma janela está ativa (seu botão da barra de 
tarefas aparece realçado), o clique no botão 
correspondente minimiza a janela. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - C.  
  

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

DIREITO CONSTITUCIONAL 

  
31) De acordo com a Constituição Federal, são condições 
de elegibilidade, na forma da lei, EXCETO: 
 
a) A nacionalidade brasileira. 
b) A dignidade da pessoa humana. 
c) O alistamento eleitoral. 
d) O domicílio eleitoral na circunscrição. 
e) A filiação partidária. 
 

32) Em relação à arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF), assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Não se exige a participação do Procurador Geral da 

República nem do Advogado Geral da União. 
b) A decisão proferida em ADPF produzirá somente 

efeitos erga omnes e não vinculantes. 
c) De acordo com a Lei nº 9.882/99, não vigora o princípio 

da subsidiariedade quanto ao cabimento da ADPF. 
d) A ADPF tem como objeto qualquer ato do Poder 

Público que acarrete lesão ou ameaça de lesão a 
preceito fundamental decorrente da Constituição 
Federal, visando evitar ou reparar tal lesão. 

e) A ADPF não admite como objeto leis municipais nem o 
direito pré-constitucional. 
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33) Quando da promulgação de uma emenda à 
constituição, a legislação infraconstitucional anterior será: 
 
a) Recebida pelo novo texto constitucional, se houver 

compatibilidade material.  
b) Revogada, se não houver compatibilidade formal. 
c) Não recebida pelo novo texto constitucional se não 

respeitar a Constituição Federal. 
d) Represtinada, desde que haja previsão expressa pelo 

novo texto constitucional. 
e) Declarada inconstitucional, caso contrarie a 

Constituição Federal. 
 

34) Segundo a Constituição Federal, são objetivos da 
seguridade social:  
 
a) Universalidade da cobertura e do atendimento - 

redução do valor do benefício com o tempo. 
b) Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços - irredutibilidade do valor dos 
benefícios. 

c) Equidade na forma de participação no custeio - 
igualdade da base de financiamento. 

d) Seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços - redução do valor do benefício 
com o tempo. 

e) Igualdade da base de financiamento - redução do valor 
do benefício com o tempo. 

 

35) Acerca da competência privativa da União, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) Não pode ser delegada. 
b) Pode ser delegada por meio de lei ordinária aos 

Estados e Distrito Federal. 
c) Pode ser delegada por meio de lei complementar 

somente aos Estados que poderão legislar sobre 
normas gerais. 

d) Refere-se à competência administrativa. 
e) Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre 

pontos específicos das matérias de competência 
privativa, desde que haja delegação por meio de lei 
complementar. 

 

36) Conforme a Lei Orgânica Municipal, compete ao 
Presidente da Câmara de Vereadores: 
 
a) Representar o Legislativo ou delegar função para tal. 
b) Exercer a direção superior da Administração Pública 

Municipal. 
c) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
d) Prestar, anualmente, à Câmara de Vereadores, dentro 

do prazo legal, as contas do Município referentes ao 
exercício anterior.  

e) Prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções 
públicas municipais, na forma da lei. 

  

DIREITO ADMINISTRATIVO 

  
37) De acordo a Lei nº 8.666/93, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e 

os de seus representantes, a finalidade, o ato que 
autorizou a sua lavratura, o número do processo da 
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição 
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas 
contratuais. 

(---) O instrumento de contrato é facultativo nos casos de 
concorrência e de tomada de preços, bem como nas 
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites dessas duas modalidades 
de licitação, e facultativo nos demais em que a 
Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço. 

(---) A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.  

 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
e) C - C - C. 
 

38) Segundo a Lei nº 11.079/04, na contratação de 
parceria público-privada, serão observadas as seguintes 
diretrizes: 
 
I - Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no 

emprego dos recursos da sociedade. 
II - Respeito aos interesses e direitos dos destinatários 

dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua 
execução. 

III - Contratação de seguro-garantia com as companhias 
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder 
Público. 

IV - Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do 
parceiro privado. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
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39) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, em 
relação à classificação dos serviços públicos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Serviços individuais, específicos ou singulares (uti 

universi) são aqueles prestados a toda coletividade, 
indistintamente, ou seja, seus usuários são 
indeterminados e indetermináveis. 

b) Serviços públicos gerais (uti singuli) são prestados a 
beneficiários determinados. 

c) Serviços públicos delegáveis são aqueles que somente 
podem ser prestados pelo Estado, centralizadamente, 
ou pelas pessoas jurídicas de direito público integrantes 
da Administração Indireta. 

d) Serviços públicos indelegáveis são aqueles que podem 
ser prestados pelo Estado – centralizadamente ou por 
meio das entidades integrantes da Administração 
Indireta – ou, alternativamente, ter a sua prestação 
delegada a particulares mediante contratos de 
concessão ou permissão de serviço público (ou, ainda, 
se cabível, mediante ato administrativo de autorização 
de serviço público).  

e) Serviços públicos administrativos são todas aquelas 
atividades que, embora não representem uma 
prestação diretamente fruível pela população, 
beneficiam indiretamente a coletividade, porque são 
necessárias ao adequado funcionamento dos órgãos 
públicos e entidades administrativas. 

 

40) Sobre os bens públicos, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os bens de uso comum do povo são todos aqueles 

que visam à execução dos serviços administrativos e 
dos serviços públicos em geral. 

(---) Os bens de uso especial são os que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal ou real de cada uma 
dessas entidades. 

(---) Os bens dominicais são aqueles destinados à 
utilização geral pelos indivíduos, que podem ser 
utilizados por todos em igualdade de condições, 
independentemente de consentimento individualizado 
por parte do Poder Público.  

 
a) E - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) C - C - E. 
 

41) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, são penalidades disciplinares aplicáveis a 
servidor, após procedimento administrativo em que lhe 
seja assegurado o direito de defesa: 
 
I - Prisão. 
II - Retratação. 
III - Cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. 
IV - Destituição de cargo ou função de confiança. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
e) Nenhum dos itens. 
  

DIREITO CIVIL 

  
42) Conforme o Código Civil, são pessoas jurídicas de 
direito privado, EXCETO: 
 
a) As fundações. 
b) As organizações. 
c) As autarquias, inclusive as associações públicas. 
d) Os partidos políticos. 
e) As sociedades. 
 

43) De acordo com o Código Civil, é nulo o negócio 
jurídico quando: 
 
I - Celebrado por pessoa relativamente incapaz. 
II - For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 
III - O motivo determinante, comum a ambas as partes, for 

ilícito. 
IV - For preterida alguma solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

44) Segundo GONÇALVES, são elementos constitutivos 
da obrigação: 
 
a) Subjetivo, objetivo ou material e vínculo jurídico. 
b) Débito, crédito e termo de obrigação. 
c) Subjetivo, objetivo ou material, vínculo jurídico e termo 

de obrigação. 
d) Débito, crédito, termo de obrigação e vínculo jurídico. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  8 

 

45) Em conformidade com GONÇALVES, assinalar a 
alternativa CORRETA em relação à solidariedade na 
Responsabilidade Civil: 
 
a) São solidariamente responsáveis os autores e os 

coautores, apenas. 
b) São solidariamente responsáveis os autores, coautores, 

pais e empregadores. 
c) São solidariamente responsáveis os autores, coautores, 

pais, empregadores e empregados. 
d) São solidariamente responsáveis os autores, coautores, 

pais, filhos, empregadores e empregados. 
e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

  
46) Em conformidade com o Código Civil, em relação às 
citações, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O comparecimento espontâneo do réu não supre a 

falta de citação. 
(---) Não se fará a citação aos noivos, nos oito  primeiros 

dias de bodas.  
(---) A citação será feita pelo correio, para qualquer 

comarca do País nos processos de execução.  
 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
e) C - C - C. 
 

47) Conforme a Lei 7.347/85 (Ação Civil Pública), analisar 
os itens abaixo: 
 
I - Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta 

Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à 
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. 

II - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua 
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer 
organismo público ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não 
poderá ser inferior a 10 dias úteis. 

III - Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às 
autoridades competentes as certidões e informações 
que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 
10 dias. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 
 

48) Na cobrança judicial da Dívida Ativa, se não ocorrer o 
pagamento nem a garantia da execução à Fazenda, 
poderão ser indicados bens à penhora, salvo os 
impenhoráveis, na seguinte ordem:  
 
a) Dinheiro, título da dívida pública, bem como título de 

crédito, que tenham cotação em bolsa, pedras e metais 
preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, 
móveis ou semoventes e direitos e ações. 

b) Título da dívida pública, bem como título de crédito, que 
tenham cotação em bolsa, dinheiro, pedras e metais 
preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, 
móveis ou semoventes e direitos e ações. 

c) Dinheiro, móveis ou semoventes, direitos e ações, título 
da dívida pública, bem como título de crédito, que 
tenham cotação em bolsa, veículos.  

d) Dinheiro, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e 
aeronaves, veículos, móveis ou semoventes e direitos e 
ações, título da dívida pública, bem como título de 
crédito, que tenham cotação em bolsa. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
  

DIREITO DO TRABALHO 

  
49) De acordo com o artigo 66 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período 
mínimo de ___ horas consecutivas para descanso. 
  
a) 6 
b) 8 
c) 10 
d) 12 
e) 11 
 

50) Em relação à segurança e medicina do trabalho de 
que trata o artigo 160 e seguintes da CLT, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) Nenhum estabelecimento comercial, apenas, poderá 

iniciar suas atividades sem prévia inspeção e 
aprovação das respectivas instalações. 

(---) É facultado às empresas solicitar prévia aprovação, 
pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projetos de 
construção e respectivas instalações. 

(---) Mesmo havendo modificação substancial nas 
instalações, nova inspeção poderá ser feita a critério 
da Delegacia Regional do Trabalho. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
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51) Segundo a CLT, cabe recurso de revista para turma 
do TST das decisões proferidas em grau de recurso 
ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho, quando:  
 
I - Houver flagrante injustiça em prova não apreciada. 
II - Em processo incidente de embargos de terceiro em 

qualquer hipótese. 
III - Derem ao mesmo dispositivo de lei federal 

interpretação diversa da que lhe houver dado outro 
Tribunal Regional, no seu pleno ou turma, ou a seção 
de dissídios individuais do tribunal superior do trabalho, 
ou a súmula de jurisprudência uniforme dessa corte. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente o item I. 
e) Nenhum dos itens. 
  

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

  
52) Sobre os Tribunais e Juízes do Trabalho, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) São órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal 

Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho 
e as Juntas de Conciliação e Julgamento. 

(---) A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, 
nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 
atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.  

(---) A lei disporá sobre a constituição, investidura, 
jurisdição, competência, garantias e condições de 
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - E. 
e) C - C - C. 
 

53) Em conformidade com a CLT, cabe recurso ordinário 
para a instância superior: 
 
a) Das decisões definitivas ou suspensivas das Varas e 

Juízos, no prazo de 15 dias. 
b) Dos despachos que denegarem a interposição de 

recursos. 
c) Das decisões definitivas ou terminativas das Varas e 

Juízos, no prazo de oito dias. 
d) Quando houver uniformização de jurisprudência. 
e) Das decisões das turmas que divergirem entre si ou 

das decisões proferidas pela seção de dissídios 
individuais ou contrárias à súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou 
súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

  

DIREITO PENAL 

  
54) Em relação à aplicação da lei penal brasileira a crimes 

cometidos no estrangeiro, de que trata o artigo 7º do 
Código Penal, analisar os itens abaixo: 
 
I - Será aplicada a crime contra a vida ou a liberdade do 

Presidente da República. 
II - Será aplicada a crime de genocídio quando o agente 

for brasileiro ou domiciliado no Brasil. 
III - Será aplicada a crime contra o patrimônio ou a fé 

pública apenas da União. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

55) De acordo com MIRABETE, são exemplos de causas 
extintivas de punibilidade que ocorrem antes do trânsito 
em julgado da sentença: 
 
a) Perempção, decadência e prescrição. 
b) Perempção, prescrição e decadência. 
c) Prescrição da pretensão punitiva, decadência e 

renúncia. 
d) Prescrição da pretensão punitiva, decadência e 

perempção. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

  
56) De acordo com o artigo 5º do Código de Processo 
Penal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE:  
 
Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será 
iniciado, ____________ e ____________ ou 
____________ ou ____________ ou ____________. 
  
a) mediante requisição da autoridade judiciária - de ofício - 

do Ministério Público - a requerimento do ofendido - de 
quem tiver qualidade para representá-lo 

b) de ofício - mediante requisição da autoridade judiciária -
do Ministério Público - a requerimento do ofendido - de 
quem tiver qualidade para representá-lo 

c) mediante requisição da autoridade judiciária - de ofício -
do Ministério Público - a requerimento do ofendido - do 
defensor público 

d) mediante requisição da autoridade judiciária - de ofício - 
do Ministério Público - a requerimento do ofendido - de 
seu procurador 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 
 

57) Quanto à ação penal, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) O prazo para oferecimento da denúncia, estando o 

réu preso, será de cinco dias, contado da data em que 
o órgão do Ministério Público receber os autos do 
inquérito policial. 

(---) Será de 10 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. 
(---) Quando o réu estiver solto sob fiança, contar-se-á o 

prazo da data em que o órgão do Ministério Público 
for intimado.  

 
a) E - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E. 
  

DIREITO TRIBUTÁRIO 

  
58) Em relação aos tributos com função 
predominantemente fiscal, analisar os itens abaixo: 
 
I - Imposto de importação. 
II - Imposto sobre operações financeiras. 
III - Imposto sobre serviços. 
IV - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 
V - Imposto sobre a propriedade territorial rural. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens III e IV.  
b) Somente os itens II, III e IV.  
c) Somente os itens III, IV e V.  
d) Somente os itens I, II e V.  
e) Todos os itens. 
 

59) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O arbitramento da base de cálculo do IPTU pode ser 

feito inclusive menos de 90 dias antes de seu 
lançamento. 

(---) Em caso de contestação pelo contribuinte, do valor 
utilizado com base de cálculo para o IPTU, deverá ser 
oportunizada avaliação contraditória administrativa ou 
judicial. 

(---) O registro de promessa de compra e venda em 
tabelionato de notas exime o proprietário da obrigação 
de pagar o IPTU, que passa a ser do comprador. 

 
a) E - E - C.  
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - C - C. 
 

60) Em conformidade com o Código Tributário do 
Município, o imposto sobre transmissões “inter vivos” não 
incide: 
 
I - Na transmissão do domínio direto ou da nua 

propriedade. 
II - Na desincorporação dos bens ou dos direitos 

anteriores transmitidos ao patrimônio de pessoa jurídica 
em realização de capital, quando reverterem aos 
primitivos alienantes. 

III - No usucapião. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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DISSERTATIVA 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

Será atribuída nota zero à prova dissertativa em que a Folha Oficial de Resposta - Questão Dissertativa estiver 
preenchida a lápis ou de forma ilegível. 

A Folha Oficial de Resposta - Questão Dissertativa não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer 
palavra e/ou marca que a identifique em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação do Candidato), sob 
pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos 
definitivos acarretará a anulação da prova dissertativa. 

O candidato receberá nota zero na prova dissertativa em caso de não obedecer ao teor técnico proposto ou de não 
haver texto na Folha Oficial de Resposta - Questão Dissertativa. 
 

Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial de Resposta - Questão Dissertativa. 

 

João, lojista, anexando à inicial nota fiscal original e demonstrativo de débito atualizado, moveu ação de 
execução em face de Manuel, alegando que este não havia adimplido as últimas três parcelas mensais do contrato que 
ambos haviam firmado alguns anos antes – parcelas que, somadas, perfaziam a quantia de 50 mil reais. Considerando 
que o intento da ação era urgente, o Advogado de João pediu o prazo de 15 dias para juntada do mandato.  

Na petição inicial, João requereu a citação de Manuel para o pagamento do valor principal atualizado em dois 
dias. Caso Manuel não realizasse o pagamento em tal prazo, a exordial requeria a penhora de 50 mil reais que estavam 
depositados na poupança do réu, pois sabia que o executado possuía exatamente este valor na conta. Pleiteou, ainda, a 
emissão de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa. 

Isso posto, redija uma resposta, em no mínimo 20 e no máximo 25 linhas, (i) respondendo que peça processual 
o Advogado de Manuel deverá protocolar, qual o seu prazo e com quais documentos deverá ser instruída, (ii) indicando 
e corrigindo os aspectos da petição inicial que não poderiam ser deferidos pois não estão de acordo com o processo civil 
brasileiro e (iii) citando e explicando um princípio aplicável ao processo de execução de título executivo extrajudicial. 
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