
 

 

           

 

 

Concurso Público 
EDITAL Nº 01/2013 

 

 

ADVOGADO  
Código 10 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA e a 
PROVA DE REDAÇÃO/PEÇA JURÍDICA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao 
final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA  

NÃO TEM VALIDADE. 

4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área 
reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada 
questão. Sua resposta NÃO será computada se 
houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

5 - Ao receber a Folha de REDAÇÃO/PEÇA JURÍDICA: 

 preencha seu nome, número de inscrição e identidade; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado; 

 transcreva o rascunho de sua redação, caso haja. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA e a Folha de 
Resposta da REDAÇÃO/PEÇA JURÍDICA não devem ser 
dobradas, amassadas ou rasuradas. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

A T E N Ç Ã O 
 
Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, 
confira se este caderno contém, ao 
todo, 55 (cinquenta e cinco) questões 

de múltipla escolha  cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas  
assim distribuídas: 20 (vinte) questões 
de Conhecimentos Específicos, 10 
(dez) questões de Interpretação de 
Texto, 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Básicos de 
Informática, 5 (cinco) questões de 
Legislação de Transporte e Trânsito, 
5 (cinco) questões de Noções de 
Mobilidade Urbana e 5 (cinco) 
questões de Noções de 
Administração Pública, todas 
perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, informe 
imediatamente ao aplicador de provas 
para que ele tome as providências 
necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa 
recomendação, não lhe caberá 
qualquer reclamação ou recurso 
posteriores. 

Boa prova! 

O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova de Múltipla Escolha para a Folha de Respostas, bem como o 
preenchimento e assinatura da Folha de Redação/Peça Jurídica. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros [...]”. (subitem 9.31, alíneas “d” e “e” - errata) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: CINCO HORAS 
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Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 1 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a 
responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A ausência de habilitação para condução de veículos exclui a responsabilidade do Estado por 

se presumir a culpa exclusiva da vítima mesmo na hipótese de o acidente ter ocorrido em 
razão da má conservação da rodovia.  

B) A prescrição fulminou o direito de exigir da União indenização decorrente de atos de tortura 
ocorridos durante o Regime Militar de Exceção.  

C) O termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos de erro médico se inicia 
quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano.  

D) Assiste ao concursado o direito de receber o valor dos vencimentos que poderia ter auferido 
até o advento da nomeação determinada judicialmente em razão do retardamento da 
nomeação. 

 
Questão 2 

Sobre o processo administrativo, disciplinado pela Lei Federal nº 9.784/99, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 
A) É lícito à administração pública exigir caução para suspender a eficácia da decisão 

impugnada por recurso administrativo. 

B) Os cidadãos ou associações, no tocante a direitos e interesses coletivos, têm legitimidade 
para recorrer administrativamente.  

C) Da revisão do processo administrativo poderá resultar agravamento da sanção. 

D) Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até dez 
dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

 
Questão 3 

Sobre a ação de improbidade administrativa, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os agentes políticos, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade, não se 

submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da lei de improbidade 
Administrativa. 

B) O ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
somente é punível se o agente agir dolosamente.  

C) Constitui crime, com pena de 6 meses a 2 anos, a representação por ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

D) A competência para processar e julgar qualquer ação de improbidade administrativa é do 
primeiro grau de jurisdição. 
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Questão 4 

Sobre a Lei Federal nº 8.666/93, que disciplina Licitações e Contratos da administração pública, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A competitividade será considerada nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 

serviços. 

B) O edital, além dos requisitos exigidos pela Lei, conterá obrigatoriamente o critério de 
reembolso para fornecimento de bens e serviços sujeitos ao regime de administração 
contratada. 

C) A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.   

D) No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate, será 
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras de capital nacional. 

 
Questão 5 

De acordo com a disciplina constitucional dos servidores públicos, assinale a CORRETA. 
 
A) Para fins de aposentadoria, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 

reduzidos em cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério. 

B) A Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor 
dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em 
atividade na data de seu falecimento. 

C) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

D) 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. 
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Questão 6 

Sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) É admissível em face de interpretação ou aplicação dos regimentos internos das respectivas 

Casas, ou regimento comum do Congresso Nacional, no processo legislativo de elaboração 
das normas previstas no art. 59 da Constituição Federal. 

B) Se necessário para evitar lesão à ordem constitucional ou dano irreparável ao processo de 
produção da norma jurídica, o Supremo Tribunal Federal poderá, na forma do caput,ordenar a 
suspensão do ato impugnado ou do processo legislativo a que se refira ou, ainda, da 
promulgação ou publicação do ato legislativo dele decorrente. 

C) Julgando procedente a arguição, o Tribunal cassará o ato ou decisão exorbitante e, conforme 
o caso, anulará os atos processuais legislativos subsequentes, suspenderá os efeitos do ato 
ou da norma jurídica decorrente do processo legislativo impugnado, ou determinará medida 
adequada à preservação do preceito fundamental decorrente da Constituição. 

D) Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver 
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

 
Questão 7 

A respeito da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos 

assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.  

B) O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará 
as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a 
vigorarem, dentre elas, a supressão da garantia de proteção judicial.  

C) O Presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o 
estado de sítio no caso de declaração de estado de guerra, que não poderá ser decretado por 
mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior. 

D) Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua 
vigência  cessarão também seus efeitos. 
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Questão 8 

Nos termos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de prova 
 
A) a matéria fática alegada pelas partes (autor e réu), o teor e a vigência de direito municipal, 

estadual, estrangeiro ou consuetudinário. 

B) a matéria alegada pelas partes (autor e réu), o teor e a vigência de direito estrangeiro. 

C) os fatos constitutivos alegados pelo autor e os impeditivos, modificativos e extintivos alegados 
pelo réu. 

D) qualquer matéria fática alegada pelas partes. 
 
Questão 9 

A Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei Federal nº 7.347/85, obedecerá ao procedimento 
 
A) especial e descrito no Livro IV do Código de Processo Civil – Dos Procedimentos Especiais. 

B) especial, conforme descrito na própria lei. 

C) ordinário, em princípio, porque a lei específica não cuidou dessa peculiaridade e, sim, dos 
legitimados, da coisa julgada e da execução. 

D) sumário, por expressa previsão do Código de Processo Civil e suas recentes alterações, 
independentemente do valor ou da matéria. 

 
Questão 10 

É condição para que o executado possa requerer a substituição da penhora que 
 
A) demonstre cabalmente que a substituição será menos onerosa a ele e não trará prejuízo 

algum ao exequente. 

B) demonstre que há expressa concordância prévia do exequente. 

C) demonstre que não tenha solicitado o mesmo benefício em processo que tenha tramitado há 
menos de um ano. 

D) invoque unicamente o princípio do meio idôneo. 
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Questão 11 

Segundo José Afonso da Silva, “A legislação ambiental brasileira está impregnada do conceito de 
sustentabilidade...”  
 
Assinale a norma constitucional que contempla o conteúdo essencial da sustentabilidade. 
 
A) Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas. 

B) Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

C) 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: XXVI – a 
pequena propriedade rural. Assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei os meios de financiar o seu desenvolvimento. 

D) 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: XXIII – a 
propriedade atenderá a sua função social. 

 
Questão 12 

A Constituição da República determina que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas.  
 
Sobre a reparação de danos causados ao meio ambiente, é CORRETO afirmar que 
 
A) a responsabilidade civil a ser apurada é subjetiva em face de pessoas físicas e objetiva para 

as pessoas jurídicas. 

B) a responsabilidade civil a ser apurada, quer em face de pessoas físicas ou jurídicas, é 
subjetiva. 

C) a responsabilidade civil só poderá ser exigível em face de pessoas jurídicas. 

D) a responsabilidade civil a ser apurada, quer em face de pessoas físicas ou jurídicas, é 
objetiva. 

 
Questão 13 

Sobre o inquérito policial, é INCORRETO afirmar que  
 
A) pode ser iniciado de ofício pela autoridade policial nos casos de ação penal pública 

condicionada. 

B) deve ser concluído no prazo de trinta dias, quando o investigado estiver solto, e o crime for da 
competência da Justiça Estadual. 

C) compete ao Ministério Público requerer o arquivamento.  

D) tem por objetivo apurar informações sobre autoria e materialidade. 
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Questão 14 

Considerando a hipótese de ação penal privada, o querelante foi intimado para indicar o endereço 
de testemunha para realização de intimação, mas deixou transcorrerem mais de 30 (trinta) dias 
sem qualquer resposta.  
 
Nesse caso, pode-se dizer que ocorreu:  
 
A) perempção. 

B) renúncia. 

C) decadência. 

D) perdão. 

 
Questão 15 

Policial Rodoviário Federal que exige vantagem indevida para dispensar um cidadão do 
pagamento de uma multa comete crime de: 
 
A) concussão. 

B) corrupção passiva. 

C) prevaricação. 

D) peculato. 

 
Questão 16 

A sociedade limitada se dissolve de pleno direito, EXCETO: 
 
A) Por consenso unânime dos sócios. 

B) Pela falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de um ano. 

C) Pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. 

D) Por deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. 

 
Questão 17 

Na falência, o Comitê de Credores será composto por, EXCETO: 
 
A) Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas. 

B) Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais. 

C) Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou 
privilégios especiais. 

D) Um representante indicado pelo Ministério Público. 
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Questão 18 

Entende-se por novação, EXCETO: 
 
A) Quando o pagamento é realizado com cheque. 

B) Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. 

C) Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. 

D) Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o 
devedor quite com este. 

 

Questão 19 

São pessoas jurídicas de direito público interno, EXCETO: 
 
A) Associações públicas. 

B) Autarquias. 

C) Partidos políticos. 

D) Municípios. 

 
Questão 20 

São considerados nulos os negócios jurídicos, EXCETO, quando   
 
A) não revestir a forma prescrita em lei. 

B) for impossível seu objeto. 

C) ocorrer vício resultante de erro. 

D) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. 
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Interpretação de Texto 
 
INSTRUÇÕES: As questões de 21 a 30 referem-se ao texto abaixo.  

Leia-o com atenção antes de responder a elas. 
 

 

O que se revela quando se diz 
 
 
          A língua, na maioria das vezes, oferece-nos várias possibilidades para dizer praticamente 
as mesmas coisas. Escolher a forma mais adequada para cada situação, cotejar usos, comparar 
registros, sempre tendo em mente a riqueza dos processos de variação linguística, é (ou deveria 
ser) preocupação de todos os falantes, sob o risco de a intercompreensão e a eficiência de 
comunicação se perderem.  
          O “ultrapassado” – ao menos em grande parte do universo acadêmico – discurso do certo X 
errado, fundamentado numa dicotomia tão rígida quanto equivocada, desconsidera que a língua, 
como sistema que é, merece ser tomada mais como um objeto de estudo do que como um 
pretexto para normatizações frágeis e, muitas vezes, preconceituosas.  
           Por exemplo: quando, no começo dos anos 50, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 
compuseram um dos maiores sucessos da música popular brasileira de todos os tempos, o baião 
“Asa Branca”, alguns puristas podem ter ficado incomodados com o final da quarta estrofe da 
canção: “Espero a chuva cair de novo / Pra mim voltá pro meu sertão”. Afinal, o uso do pronome 
oblíquo “mim” na posição de sujeito vai de encontro às prescrições dos normativistas, que 
apregoam o emprego do pronome reto (eu) numa construção como essa. 
           As explicações sintáticas para essa prescrição vão das mais finas (os pronomes pessoais 
em português mantêm resquícios da flexão de caso do latim e, por isso, são grafados 
diferentemente de acordo com sua função sintática) às mais insólitas (todos já ouvimos o 
descabido “mim não faz nada” ou o politicamente incorreto e descabido “mim é índio”). O fato é 
que, por mais que haja quem condene o “mim” como sujeito, esse uso não se deixou abalar e 
continua afirmando sua existência nas ruas. 
           Manuel Bandeira chegou mesmo a dizer que não havia nada mais “gostoso” do que usar o 
mim como sujeito de verbo no infinito. Para ele, a expressão “pra mim brincar” deveria ser usada 
por todos os brasileiros. Em que pese sua filiação modernista, que o levava a prestigiar as 
variantes populares da língua, até mesmo como reação aos beletrismos de parte da literatura 
brasileira da virada do século XIX para o século XX, é de elogiar sua percepção aguçada de 
fenômenos de língua, que o faz privilegiar a espontaneidade em detrimento da “correção”. A tese 
de Bandeira é plenamente adequada para explicar o uso dos pronomes em “Asa Branca”. Na 
canção, o emprego do “eu” no lugar do “mim” tornaria o texto incoerente. O narrador de “Asa 
Branca” é um retirante que foge da seca. Assim, para aumentar o efeito de “verdade” do texto, 
optou-se por uma variedade linguística compatível com o universo social desse narrador. 
           Linguistas de todas as épocas reconhecem que, quando falamos ou escrevemos, dizemos 
mais do que imaginamos. Na verdade, revelamos de onde somos, em que época vivemos, qual o 
nosso universo social, como queremos nos relacionar com nossos interlocutores. Isso se dá 
porque a língua não é neutra; ela encerra valores, crenças, ideologias. É por esse motivo que uma 
simples escolha lexical pode ter mais peso do que supúnhamos. 
           Veja-se o caso dos vocativos. Ao referirmo-nos aos nossos interlocutores, interpelando-os 
diretamente, podemos empregar as mais variadas formas de tratamento: doutor, senhor, moço, 
amigo, companheiro, camarada, rapaz, parceiro, mano, gajo, meu irmão, guri, quase todas com 
suas respectivas flexões femininas. Os exemplos são infindáveis. Acontece, contudo, que cada 
forma de tratamento revela muito mais do que se imagina: um “doutor” numa conversa cotidiana 
pode ser irônico; um “gajo” numa aula de literatura, uma homenagem a Portugal; um “mano” no 
Rio de Janeiro, uma brincadeira com o falar de São Paulo; um “camarada” num encontro 
partidário, uma filiação ideológica. Nada é neutro. Daí, o aforismo de Wittgenstein: “os limites da 
minha linguagem são os limites do meu mundo”. Quanto maior é a consciência dos falantes sobre 
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essas questões, maior é sua capacidade de controlar, ainda que parcialmente, o que se revela 
quando se diz. 
 

(CALBUCCI. E. Disponível em <www.museudalinguaportuguesa.com.br>   
Acessado em: 29 mar. 2013. Texto adaptado) 

 

 
Questão 21 

Assinale a alternativa que contém uma assertiva que NÃO pode ser confirmada pelo texto. 
 
A) A dualidade certo “versus” errado, na utilização das ferramentas linguísticas, pode produzir 

situações marcadas por preconceitos. 

B) Cabe ao usuário selecionar, entre as várias opções linguísticas disponíveis, a mais adequada 
para cada situação de uso. 

C) Deve-se atribuir tão somente ao desconhecimento das regras a utilização de um pronome 
pessoal do caso reto, quando deveria ter sido utilizada outra forma. 

D) No último parágrafo, ilustra-se a importância do contexto para se entender o significado das 
palavras. 

 
Questão 22 

Assinale a alternativa que contém uma assertiva CORRETA em relação aos comentários 
expostos no texto relativos à letra do baião “Asa Branca”. 
 
A) A justificativa no sentido de que “quem fala ‘pra mim’ é índio” contém uma verdade inexorável, 

condizente com a perspectiva humana e social ora vigente. 

B) Há, de acordo com as regras da gramática culta, jeitos diferentes de explicar a não aceitação 
da forma como se escreveu parte da letra. 

C) Os erros gramaticais são justificados em função da época e do local em que a letra foi 
elaborada. 

D) Os vários “erros” linguísticos, nos termos das normas gramaticais, justificam-se pelo fato de o 
texto ter como autores uma dupla de pessoas de nível cultural simples. 

 
Questão 23 

Sobre a afirmativa de Manuel Bandeira mencionada no texto, só é CORRETO afirmar que 
 
A) o escritor aprecia o uso da estrutura mais espontânea, de gosto popular, muitas vezes em 

prejuízo da forma recomendada pela norma culta. 

B) o final do século XIX é identificado com a abertura para novos padrões de uso  da língua, com 
valorização das formas mais populares e informais. 

C) o poeta defende que cada usuário fale e escreva como melhor lhe convier, já que, segundo 
ele, a língua não pode ser sistematizada, apesar das regras existentes. 

D) Bandeira pertence a uma corrente literária que se atém aos princípios e regras mais 
sistemáticas e rígidas da língua, no que se refere ao uso das regras. 
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Questão 24 

“Espero a chuva cair de novo / Pra mim voltá pro meu sertão” 
 
Nos versos acima, a melhor justificativa para a redação da estrutura sublinhada, segundo o texto, 
é: 
 
A) adequação do texto à realidade socioeconômica e cultural dos compositores e dos 

nordestinos, em geral. 

B) compatibilização do texto com o padrão linguístico e social do  narrador-personagem da 
história contida na letra. 

C) contextualização da narrativa ao universo dos ouvintes potenciais e ao público a que se 
destina a canção, os brasileiros de origem simples e sem escolaridade. 

D) interesse mercadológico e financeiro, visto que a utilização das formas recomendadas pela 
norma culta faria com que o público fatalmente rejeitasse a  composição. 

 
Questão 25 

Identifique a alternativa em que as modificações na redação provocam alteração de sentido no 
texto. 
 
A)  “Isso se dá porque a língua não é neutra; ela encerra valores, crenças, ideologias.” 

Isso se dá porque a língua não é neutra. Ela encerra valores, crenças, ideologias. 
 

B)  “Para ele, a expressão ‘pra mim brincar’ deveria ser usada por todos os brasileiros.” 
A expressão “pra mim brincar” deveria, para ele, ser usada por todos os brasileiros. 
 

C)  “O ‘ultrapassado’ – ao menos em grande parte do universo acadêmico – discurso do certo X 
errado [...] 
O “ultrapassado”, ao menos em grande parte do universo acadêmico, discurso do certo X 
errado [...]” 
 

D)  [...] “vai de encontro às prescrições dos normativistas, que apregoam o emprego do 
pronome reto (eu) numa construção como essa.” 
[...] vai de encontro às prescrições dos normativistas que apregoam o emprego do pronome 
reto (eu) numa construção como essa. 

 
Questão 26 

“Quanto maior é a consciência dos falantes sobre essas questões, maior é sua capacidade de 
controlar, ainda que parcialmente, o que se revela quando se diz.” 
 
No parágrafo acima transcrito, a relação que se estabelece entre “a consciência” e “a capacidade” 
é de: 
 
A) inferência. 

B) causa e consequência. 

C) proporcionalidade. 

D) posição. 

 



                                                                                13                                             10 – Advogado 

 

Questão 27 

“Em que pese sua filiação modernista, que o levava a prestigiar as variantes populares da 
língua” [...]. 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova redação para o trecho destacado, que provoca 
alteração significativa do sentido do fragmento. 
 
A) A despeito de sua filiação modernista. 

B) Por causa de sua filiação modernista. 

C) Mesmo considerando sua filiação modernista. 

D) Apesar de sua filiação modernista. 

 
Questão 28 

”Na canção, o emprego do “eu” no lugar do “mim” tornaria o texto incoerente. O narrador de “Asa 
Branca” é um retirante que foge da seca. Assim, para aumentar o efeito de “verdade” do texto, 
optou-se por uma variedade linguística compatível com o universo social desse narrador.” 
 
O provérbio ou dito popular que melhor se associa à ideia central do trecho acima é: 
 
A) Para cada cabeça uma sentença. 

B) Errar é humano, persistir no erro é burrice. 

C) O peixe morre pela boca. 

D) Casa de ferreiro, espeto de pau. 

 
Questão 29 

Assinale a alternativa que contém o fragmento que melhor sintetiza uma das ideias essenciais do 
texto, presente no título do artigo. 
 
A) “[...] a língua, como sistema que é, merece ser tomada mais como um objeto de estudo [...]“. 

B) “A língua, na maioria das vezes, oferece-nos várias possibilidades para dizer praticamente as 
mesmas coisas.” 

C) “[...] os pronomes pessoais em português mantêm resquícios da flexão de caso em latim [...]“. 

D) “[...] quando falamos ou escrevemos, dizemos mais do que imaginamos.” 
 

Questão 30 

Assinale a alternativa em que a explicação entre colchetes para o termo destacado está 
CORRETA. 
 
A) “[...] às mais insólitas (todos já ouvimos o descabido “mim não faz nada” ou o política [...]” 

[VEROSSÍMEIS]   

B) “Escolher a forma mais adequada para cada situação, cotejar usos [...]” – [PREFERIR]   

C) “[...] fundamentado numa dicotomia tão rígida quanto equivocada [...]“ [CONJECTURA]  

D) “[...] os pronomes pessoais em português mantêm resquícios da flexão de caso do latim [...]“ 
[VESTÍGIOS]  
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Conhecimentos Básicos de Informática 
 
Questão 31 

Analise as seguintes afirmativas referentes à Internet. 
 

I.  O TCP/IP é o protocolo de comunicação que mantém os dispositivos interligados. 

II.  A internet oferece uma ampla variedade de recursos e serviços, inclusive os documentos 
interligados por meio hiperligações da World Wide Web. 

III.  A internet tem uma infraestrutura que suporta serviços como o de correio eletrônico, 
serviços de comunicação instantâneo e compartilhamento de arquivos. 

 
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS: 
 
A) I e II, apenas.   

B) I e III, apenas.   

C) II e III, apenas.   

D) I, II e III. 

 
Questão 32 

Analise o seguinte texto redigido no MS Word. 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) é a medida, em valor monetário, do total dos bens e serviços 
finais produzidos para o mercado durante determinado período de tempo dentro de um país. 
 
Qual o estilo da fonte utilizado para destacar Produto Interno Bruto? 
 
A) Itálico. 

B) Negrito. 

C) Sublinhado. 

D) Tachado. 

 
Questão 33 

As normas para apresentação de trabalhos de uma instituição de ensino indica que os títulos dos 
capítulos devem ser do tamanho 16. 
 
Qual o recurso de edição do MS Word o aluno deverá executar para atender o estabelecido pela 
norma? 
 
A) Formatação de fonte. 

B) Formatação de letra. 

C) Formatação de parágrafo. 

D) Layout da página. 
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Questão 34 

Diante das possibilidades de formatações de parágrafos no MS Word 2010, assinale a alternativa 
que está INCORRETA. 
 
A) Alinhar parágrafo à direita. 

B) Alinhar texto à esquerda. 

C) Centralizar. 

D) Justificar. 

 
Questão 35 

Observe as seguintes informações que constam de uma planilha do MS Excel. 
 

 
 
Qual a fórmula que calcula a média aritmética mensal mostrada na célula B6? 
 
A) =B2+B3+B4/3 

B) =(B2+B3+B4+B5)/3 

C) =(B2+B3+B4)/3 

D) =MÉDIA(B2:B5) 
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Questão 36 

Observe o gráfico gerado no MS Excel. 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o tipo do gráfico. 
 
A) Barras. 

B) Colunas. 

C) Dispersão. 

D) Pizza. 

 
Questão 37 

O quadro abaixo mostra um valor numérico antes e depois de uma formatação em uma planilha 
do MS Excel. 
 

Antes da formatação Depois da formatação 

  

 
Qual a categoria da formatação escolhida? 
 
A) Financeiro. 

B) Geral. 

C) Moeda. 

D) Número. 
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Questão 38 

Qual a alternativa que apresenta uma função de pesquisa e referência do MS Excel 2010?  
 
A) PROCV. 

B) CONT.SE. 

C) HOJE. 

D) EXATO. 

 

Questão 39 

Qual a opção do painel de controle do Windows 7 que se deve escolher para remover um software 
aplicativo? 
 
A) Gerenciador de aplicativos. 

B) Programas e recursos. 

C) Programas do usuário. 

D) Windows Update. 

 
Questão 40 

Qual das operações do Windows remove um arquivo indesejado? 
 
A) Criar. 

B) Copiar. 

C) Renomear. 

D) Excluir. 
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Legislação de Transporte e Trânsito 
 
 

Questão 41 

É INCORRETO afirmar que as penalidades para os crimes de trânsito cometidas por condutor de 
veículo podem ser agravadas se 
 
A) for alterada a cor do veículo, ainda que esta mudança não afete a segurança.   

B) o veículo estiver sem placas. 

C) causar dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano 
patrimonial a terceiros. 

D) ocorrer sobre faixa de trânsito temporária destinada a pedestres. 
 

Questão 42 

Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo de transporte coletivo urbano de 
passageiros equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, é CORRETO afirmar 
que 
 
A) somente o representante legal da concessionária de transporte proprietária do veículo poderá 

retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. 

B) somente o agente da autoridade de trânsito poderá retirar o disco ou unidade armazenadora 
do registro. 

C) somente o oficial que lavrar o boletim de ocorrência poderá retirar o disco ou unidade 
armazenadora do registro. 

D) somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou 
unidade armazenadora do registro. 

 
Questão 43 

O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos no 
Código de Trânsito Brasileiro, quando: 
 
A) se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de quinze dias. 

B) se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias. 

C) se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de sessenta dias. 

D) se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de noventa dias. 

 
Questão 44 

Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações: 
 
A) serão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades. 

B) será aplicada apenas a penalidade prevista para a primeira infração cometida. 

C) será aplicada apenas a penalidade prevista para a última infração cometida. 

D) será aplicada apenas a penalidade mais gravosa. 
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Questão 45 

Quanto às penalidades estabelecidas no CTB, é CORRETO afirmar que 
 
A) o transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de 

peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso 
bruto total. 

B) o fato de o infrator ser pessoa jurídica o exime do disposto quanto à anotação de pontuação 
em prontuário. 

C) a infração de natureza leve é punida com multa de valor correspondente a 60 (sessenta) 
UFIRs. 

D) constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de 
habilitação, a autoridade expedidora promoverá a sua suspensão até o encerramento das 
apurações de responsabilidade, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, garantida a 
ampla defesa. 
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Noções de Mobilidade Urbana 
 

Questão 46 

Conforme o Plano de Mobilidade de Belo Horizonte (PlanMob-BH), é INCORRETO afirmar  
 
A) que o principal objetivo do PlanMob-BH foi propor uma série de intervenções físicas, 

operacionais e de políticas públicas, de forma articulada e sistêmica, buscando maximizar 
benefícios para a sociedade. 

B) que o sistema de transporte de ônibus de Belo Horizonte é organizado, atual e efetivamente, 
segundo o conceito de tronco-alimentação, baseado em linhas de grande capacidade nos 
eixos principais integrados com linhas que permitam o acesso ao interior dos bairros. 

C) que, para a BHTRANS, mobilidade urbana é o conjunto de deslocamentos de pessoas e 
bens, com base nos desejos e necessidades de acesso ao espaço urbano, por meio da 
utilização dos diversos modos de transporte. 

D) que a concentração de atividades econômicas na área central de Belo Horizonte associada à 
oferta de vagas de estacionamento  induz à realização de viagens por automóvel. 

 
Questão 47 

A Política Municipal de Mobilidade Urbana instituída em lei estabelece que o Plano Diretor de 
Mobilidade de Belo Horizonte deve prever a delimitação de áreas prioritárias a serem tratadas por 
meio de, EXCETO: 
 
A) Pavimentação de vias. 

B) Projeto paisagístico. 

C) Construção ou manutenção de passeios. 

D) Priorização do espaço público como bem comum. 

 
Questão 48 

São objetivos da Política Municipal de Mobilidade Urbana em Belo Horizonte ditado pela 
legislação local aplicável, EXCETO: 
 
A) Proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano. 

B) Priorizar os meios de transporte coletivos de forma inclusiva e sustentável. 

C) Aprimorar a adoção de formas de financiamento e parcerias a serem firmadas. 

D) Priorizar os meios de transporte não motorizados de forma inclusiva e sustentável. 

 
Questão 49 

Segundo as orientações do Ministério das Cidades para a elaboração de Plano de Mobilidade 
Urbana, medidas regulatórias do poder público podem condicionar ou restringir na movimentação 
de cargas, EXCETO: 
 
A) Regiões e rotas. 

B) Tipos de produtos. 

C) Tipos de usuários. 

D) Tipos de veículos. 
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Questão 50 

O Ministério das Cidades apontou algumas referências para a elaboração de Plano de Mobilidade 
Urbana. Entre essas referências estão algumas ações que podem melhorar as condições de 
conforto no uso do transporte público para as mulheres.  
 
Assinale a alternativa que NÃO é uma ação referenciada pelo Ministério das Cidades. 
 
A) Incorporação de elementos de projeto, equipamentos e dispositivos mais adequados à 

anatomia das mulheres. 

B) Implantação de segurança ostensiva nos pontos de embarque e desembarque do centro das 
cidades incluindo câmeras de vigilância para controle. 

C) Adoção de políticas tarifárias que facilitem o perfil de deslocamento das mulheres exigidos em 
sua jornada de trabalho e na condução das tarefas domésticas. 

D) Tratamento adequado dos passeios para garantir segurança nas caminhadas e rebaixamento 
de guias e de outros dispositivos para a circulação de carrinhos de bebê. 
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Noções de Administração Pública 
 
Questão 51 

Conforme dispositivos da Lei Federal nº 8.429/1992, constitui crime a representação por ato de 
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe 
inocente. 
 
Nesse caso, é CORRETO afirmar que o denunciante estará sujeito, além das indenizações ao 
denunciado previstas na Lei, à pena de detenção de 
 
A) cinco a oito meses e multa. 

B) doze a dezoito meses e multa. 

C) seis a dez meses e multa. 

D) um a dois anos e multa. 

 
Questão 52 

O caput do artigo 37 da Constituição Brasileira de 1988 assinala, dentre outros, os seguintes 
princípios a serem obedecidos pela Administração Pública: 
 
A) Eficiência, razoabilidade e legalidade. 

B) Eficiência, moralidade e impessoalidade. 

C) Motivação, moralidade e proporcionalidade. 

D) Publicidade, finalidade e legalidade.  

 
Questão 53 

Analise as seguintes afirmativas sobre responsabilização dos servidores públicos. 
 

I.  A absolvição na ação penal, por falta de provas ou ausência de dolo, não exclui a culpa 
administrativa e civil do servidor público que pode, assim, ser punido administrativamente e 
responsabilizado civilmente. 

II.  A responsabilização de que cuida a Constituição é a civil, visto que a administrativa decorre 
da situação estatutária e a penal está prevista no respectivo Código, em capítulo dedicado 
aos crimes funcionais. 

III.  Uma mesma conduta do servidor público pode configurar ilícito administrativo e ilícito penal, 
mas o processo administrativo disciplinar somente se inicia após a conclusão do processo 
crime, caso tenha restado comprovada a autoria. 

 
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 
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Questão 54 

Analise as afirmativas sobre dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993 e assinale com V diante 
das assertivas verdadeiras e com F diante das assertivas falsas. 
 
(     ) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera a partir da data em que for 

proferida, não impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de não desconstituir os já produzidos. 

(     ) O julgamento das propostas apresentadas em regular procedimento de concorrência 
deve ser feito preliminarmente de acordo com os requisitos constantes do edital, 
facultando-se aos competidores, antes do julgamento definitivo, a redução de sua 
proposta. 

(     ) Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente pela 
Administração quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos. 

(     ) Quanto à habilitação dos licitantes, é possível condicioná-la à comprovação de que a 
sede da empresa se situa no território do ente público promotor do certame. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) V V V V. 

B) F V V F. 

C) V F F F. 

D) F F V F. 

 
Questão 55 

Sobre conceitos associados à administração pública, é CORRETO afirmar que  
 
A) comanda os administrados com responsabilidade constitucional e política, mas sem 

responsabilidade profissional pela execução. 

B) não pode ser considerada uma atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma 
técnica, mas, sim, atividade política e discricionária. 

C) não pratica atos de governo,  pratica tão somente atos de execução, com maior ou menor 
autonomia funcional, segundo a competência do órgão e de seus agentes. 

D) tem amplo poder de decisão, mesmo fora da área de suas atribuições, e com faculdade de 
opção política sobre qualquer matéria objeto da apreciação. 
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PROVA DE REDAÇÃO / PEÇA JURÍDICA 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

1. Nos termos do subitem 9.26 do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões da Prova 
Objetiva, na Folha de Resposta e na Folha da Redação/Peça Jurídica, bem como as orientações e 
instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam este Edital e 
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.  

2. A Peça Jurídica a ser elaborada deve conter, no máximo, 150 (cento e cinquenta) linhas, com o 
objetivo de avaliar o conteúdo e o conhecimento linguístico. Deve ser escrita com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, na folha da Prova de Redação/Peça Jurídica. 

3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação/Peça Jurídica é o padrão culto 
formal. 

4. Nos termos do subitem 9.10.1 do Edital, será permitida a consulta apenas a textos legais 
desacompanhados de jurisprudências, súmulas, exposições de motivos, anotações ou comentários. 
Os Códigos que contenham súmulas ou exposições de motivos poderão ser utilizados desde que as 
folhas a elas referentes estejam grampeadas. Expressamente proibido o uso de livros, manuais, 
impressos, jurisprudências ou anotações. 

5. Tendo em vista que o prazo para implementação do Novo Acordo Ortográfico, foi estendido para 
2016, os critérios de correção de redação não incluem como objeto de desconto por erro os 
aspectos da língua portuguesa afetados pelas alterações introduzidas no novo acordo.  Enquanto a 
mudança não entrar em vigor, o candidato pode responder dentro da nova ou da antiga ortografia, 
podendo, inclusive, grafar uma palavra de duas formas diferentes na mesma prova. 

6. A versão definitiva da resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser 
registrada na folha de resposta da Redação/Peça Jurídica que contém o campo de identificação. 
Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na correção da prova. 

7. Nos termos do subitem 9.10.11 do Edital, o candidato não poderá utilizar-se, em hipótese alguma, 
de lapiseira, corretivos ou outro material distinto, sendo permitido o uso da borracha e do lápis-
borracha. 

8. Nos termos do subitem 8.3.1.1.1, serão eliminados os candidatos cujas Peças Jurídicas 
apresentarem 40 (quarenta) ou mais pontos negativos. Serão avaliados o domínio da modalidade 
escrita (ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular), a apresentação e a estrutura textuais, o 
desenvolvimento do tema e o domínio do conteúdo e da técnica.  

Não será corrigida — e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) — a Peça Jurídica 
escrita: 

 sem observância do tema proposto, bem como das instruções dadas; 
 fora do espaço próprio;  
 a lápis; 
 com letra ilegível. 

9. Nos termos do subitem 8.3.9, não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da 
Redação/Peça Jurídica, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida. 

10. Nos termos do subitem 9.27 do Edital, findo o horário limite para a realização das provas, o 
candidato deverá entregar ao aplicador de sala a Folha de Respostas da Prova de Múltipla Escolha 
e a Folha de Redação/Peça Jurídica, devidamente preenchidas e assinadas.  
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Peça Jurídica 
 

O Conselho de Administração da BHTRANS indaga a respeito da possibilidade de o exercício do 
poder de polícia de trânsito ser delegado à sociedade de economia mista.  
 
 
ELABORE um parecer jurídico fundamentado respondendo à consulta. 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 



                                                                                28                                             10 – Advogado 

 

PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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