
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO  -  Edital nº 01/2013 

 

ADVOGADO 
Código 404 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA. 

2 - 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. 

3 - 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. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2(duas) 
horas do início da prova (subitem 9.4.5). O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, 
assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da PROVA 
OBJETIVA para a Folha de Respostas (subitem 9.4.8). [...] os três últimos candidatos deverão 
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova [...] assinar a Ata da Sala [...].(subitem 
9.4.30) 

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; deixar de entregar a Folha de Respostas [...]” (subitem 9.4.31, alíneas “d”, “e”, “i”) 

GABARITOS E PROVAS – Divulgados no site www.gestaodeconcursos.com.br dia 01/04/2014. 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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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, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:        

10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões 

de Conhecimentos Gerais, 5 (cinco) questões de Noções de 

Informática, 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos e 1 Peça Jurídica, 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. 
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Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                         Leia-o com atenção antes de responder a elas. 
 

A Sustentável Leveza do Ser 
 

Brasília é fruto do apogeu do processo criativo de Niemeyer, aquele em que a 
originalidade superou a teoria e os dogmas de uma escola arquitetônica, permitindo a ele 
atingir o patamar de arte, com obras que vão ficar para sempre dialogando com as 
gerações. Arte que faz sentir e faz pensar, que deixa uns perplexos e outros embriagados 
de prazer estético, arte que produz no observador ansiedade, temor e hostilidade. A 
Brasília de Niemeyer está longe de ser unanimidade, mas, como o autor de seus prédios, 
não deixa ninguém indiferente. [...]  

Como ocorreu em Brasília, a Pampulha fora encomendada do amigo e então 
prefeito da capital mineira, Juscelino Kubitschek. O futuro presidente desenvolvimentista 
encontrou seu arquiteto na Pampulha. Seu arquiteto encontrou na Pampulha um estilo. 
Juntos, e depois na companhia do urbanista Lúcio Costa, estruturaram o modernismo 
brasileiro, que romperia com o passado colonial e barroco do País. Eles desenharam não 
apenas uma cidade, mas uma nação, resultado de uma aventura rumo ao centro-oeste 
que exigiu uma visão de mundo corajosa e ousada, como a que levou o homem às 
grandes navegações e à conquista do espaço. 

A obra de Niemeyer foi idealizada para flutuar. Para vencer a gravidade, o 
traço do arquiteto expresso em concreto conseguiu “traduzir em espaços a vontade de 
uma época” na definição de seu colega alemão Mies van der Rohe. Niemeyer traduziu a 
vontade de alguns brasileiros de fazer um país maior do que o Brasil. [...] Em Le 
Corbusier, Niemeyer encontrou a interseção da política com a arquitetura. Corbusier 
pregava a funcionalidade máxima: a forma deveria subordinar-se à função. A “Carta de 
Atenas”, manifesto urbanístico redigido pelo franco-suíço em 1933, defendia uma cidade 
funcional, na qual deveriam predominar a austeridade, a simplicidade, a lógica e a 
separação dos espaços de trabalho e lazer. A contrapor-se à turma de Le Corbusier, 
havia os organicistas do americano Frank Lloyd Wright, para os quais todo edifício, tal 
qual um organismo vivo, embora funcional, precisa crescer a partir de seu meio, do que já 
existe. Niemeyer, que na questão ideológica era discípulo do europeu, dizia que: “A vida 
pode mudar a arquitetura. No dia em que o mundo for mais justo, ela será mais simples”. 
Ele escapou de ser um mero seguidor da escola de Le Corbusier por acrescentar à 
equação dele a beleza. A forma deveria, sim, servir à função desde que ambas criassem 
beleza. [...] À retidão das linhas do mestre, o brasileiro agregou a curva, que deixava 
loucos os calculistas escolhidos para enfrentar o desafio de construir a paradoxal leveza 
feita de concreto e ferro. [...] 

Uma geração de arquitetos que hoje dominam a cena internacional diz ter 
bebido na fonte de Oscar Niemeyer. Muitos foram influenciados pela arquitetura que se 
fez arte. Todos os edifícios de Niemeyer, os públicos e os residenciais, marcam as 
cidades onde foram erguidos. De tão fortes seu esplendor e originalidade, as criações 
arquitetônicas de Niemeyer teriam, na visão de muitos, tido um efeito congelante sobre a 
arquitetura brasileira. Quem não podia ter um Niemeyer encomendava um sub-Niemeyer, 
no tocante à sua exigência de extraordinária beleza e aos complexos avanços da 
engenharia. [...] 

 
Veja. 12/12/2012. pp. 129-136 (texto adaptado) 
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Questão 1 

O texto atribui à obra de Niemeyer, sobretudo, um caráter de  
 
A) amorfia. 

B) anacronismo. 

C) efemeridade. 

D) perenidade. 

 
 

Questão 2 

Assinale a alternativa que reproduz um comentário procedente, nos termos do texto, em 
relação ao trabalho de Niemeyer. 
 
A) A artificialidade, o rebuscamento e a despreocupação estética comprometem alguns 

edifícios. 

B) Gerou um certo efeito paralisante na arquitetura brasileira. 

C) Marca-se pela pouca funcionalidade e pela ausência de preocupação com a estética, 
como se vislumbra nos prédios públicos. 

D) Mostra-se repetitivo, pouco propenso à inovação e, em essência, desprovido de 
originalidade formal. 

 
 
 

Questão 3 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Em alguns aspectos a concepção política da obra de Niemeyer confunde-se com os 

conceitos dos organicistas, sobretudo no que se refere à obsessão pela 
funcionalidade em detrimento da forma de beleza. 

B) Embora seja o mestre de Niemeyer, Corbusier não era adepto de curvas em seus 
projetos. 

C) O vanguardismo da construção de Brasília, de certa forma, se mescla com a ideia de 
um novo projeto de País. 

D) Os conceitos inerentes ao  trabalho de Niemeyer caracterizam-se pelo engajamento 
político do arquiteto. 
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Questão 4 

De acordo com o texto, os projetos e o trabalho de Niemeyer NÃO são marcados 
 
A) por algum tipo de polêmica. 

B) pela dificuldade de execução. 

C) pela indiferença das pessoas. 

D) pela preocupação estética. 

 
 
 

Questão 5 

Assinale a alternativa CORRETA, nos termos do que se apresenta no texto. 
 
A) A obra de Niemeyer até sua morte foi marcada pela diversidade surpreendente, 

presente em cada projeto e, sobretudo, pelo consenso em todos os aspectos, entre os 
profissionais. 

B) Niemeyer mostra-se profundamente marcado pela ideologia, ao apregoar que exista 
uma relação entre justiça social e arquitetura. 

C) O trabalho de Niemeyer e a construção de Brasília antepõem-se ao espírito da época, 
que prenunciava a construção de um País mais moderno e marcado pela 
originalidade e criatividade. 

D) A geração contemporânea de arquitetos, com caminhos novos e totalmente inéditos, 
já não guarda influências de Niemeyer, cuja obra, apesar da importância, exauriu-se 
como modelo e como referência. 

 
 
 

Questão 6 

“Como ocorreu em Brasília, a Pampulha fora encomendada do amigo e então prefeito da 
capital mineira, Juscelino Kubitschek.” 
 
Assinale a alternativa QUE CONTÉM uma forma verbal em que se mantêm tempo, modo 
e significado da expressão destacada. 
 
A) havia sido encomendada 

B) seria encomendada 

C) teria sido encomendada 

D) terá sido encomendada 
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Questão 7 

Assinale a alternativa em que a nova redação do trecho transcrito CONTÉM ERRO de 
concordância. 
 
A) “A Brasília de Niemeyer está longe de ser unanimidade, mas, como o autor de seus 

prédios, não deixa ninguém indiferente.”   
A Brasília de Niemeyer está longe de ser unanimidade, mas, como o autor de seus 
prédios, não deixam ninguém indiferente. 
 

B) “[...] defendia uma cidade funcional, na qual deveriam predominar a austeridade, a 
simplicidade, a lógica e a separação dos espaços de trabalho e lazer.” 
[...] defendia uma cidade funcional, na qual deveria predominar a austeridade, a 
simplicidade, a lógica e a separação dos espaços de trabalho e lazer. 
 

C) “Todos os edifícios de Niemeyer, os públicos e os residenciais, marcam as cidades 
[...].” 
Todo edifício de Niemeyer – seja público, seja residencial – marca as cidades [...]. 
 

D) “Uma geração de arquitetos que hoje dominam a cena internacional [...].” 
Uma geração de arquitetos que hoje domina a cena internacional [...].” 

 
 

Questão 8 

“[...] como a que levou o homem às grandes navegações e à conquista do espaço.” 
 
Assinale a alternativa que contém a expressão que, ao substituir o termo destacado, 
receberá o acento grave indicativo de crase. 
 
A) a conquistas históricas, como as grandes navegações e as pesquisas espaciais. 

B) a momentos de superação: conquistar o espaço e  navegar por mares até então 
desconhecidos. 

C) a uma série de conquistas históricas, como as grandes navegações. 

D) as suas maiores conquistas: o desbravamento do espaço e dos oceanos. 
 
 

Questão 9 

“[...] a originalidade superou a teoria e os dogmas de uma escola arquitetônica, 
permitindo a ele atingir o patamar de arte [...].” 
 
Assinale a alternativa que contém a redação que substitui COM CORREÇÃO o termo 
destacado no fragmento. 
 
A) o permitindo atingir o patamar de arte 

B) o que permitiu ele atingir o patamar de arte 

C) permitindo-lhe atingir o patamar de arte 

D) permitindo-o atingir o patamar de arte 
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Questão 10 

Assinale a alternativa em que o termo entre colchetes NÃO corresponde ao termo 
destacado no fragmento. 
 
A) “Arte que faz sentir e faz pensar, que deixa uns perplexos e outros embriagados de 

prazer estético [...].”  [arte]. 

B) “[...] defendia uma cidade funcional, na qual deveriam predominar a austeridade, a 
simplicidade [...].”  [cidade funcional]. 

C) “[...] os organicistas do americano Frank Lloyd Wright, para os quais todo edifício 
[...].” [Frank Lloyd Wright]. 

D) “[...] que exigiu uma visão de mundo corajosa e ousada, como a que levou o homem 
às grandes navegações e à conquista do espaço. [visão de mundo]. 
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Conhecimentos Gerais 
 
 
Questão 11 

Considerando-se o que prevê a Lei Orgânica de Assistência Social, associe corretamente 
a COLUNA II com a COLUNA I. 
 
                                COLUNA I                                      COLUNA II 
 
1. Promoção da integração ao mercado de 

trabalho. 

2. Universalização dos direitos sociais, a fim 
de tornar o destinatário da assistência 
social alcançável pelas demais políticas 
públicas. 

3. Primazia da responsabilidade do Estado 
na condução da política de assistência 
social em cada esfera de Governo. 

(     ) Diretriz. 

(     ) Princípio. 

(     ) Objetivo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  
 
A) 1 2 3. 

B) 2 1 3. 

C) 3 2 1. 

D) 1 3 2. 

 
 
Questão 12 

A designação momentânea de juízes ou a criação de tribunais temporários para julgar um 
ou determinados casos, em regra após a ocorrência do crime ou infração, é própria de 
países totalitários e antidemocráticos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a previsão na Constituição Brasileira de 1988, que 
garantindo o direito fundamental, IMPEDE a ocorrência dessa prática. 
 
A) A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça de lesão. 

B) Não há crime nem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. 

C) Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 

D) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. 
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Questão 13 

Inconformado com uma obra da prefeitura em sua cidade, que considera prejudicial ao 
meio ambiente, João, brasileiro e maior de idade, pretende, na condição de cidadão, 
propor uma ação judicial visando impedir a ocorrência dos danos. 
 
Conforme o que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO 
afirmar que 
 
A) não existe uma ação a ser proposta por João, uma vez que a competência ou 

legitimação, no caso, é exclusiva do Ministério Público. 

B) João deverá propor uma ação de habeas data. 

C) João deverá propor um mandado de injunção. 

D) João deverá propor uma ação popular. 
 
 
 
Questão 14 

Considerando-se a classificação dos direitos fundamentais, associe corretamente a 
COLUNA I com a COLUNA II. 
 
                             COLUNA I                                      COLUNA II 
 
1. Direitos que se caracterizam como 

liberdades positivas, tendo por finalidade 
a melhoria da condição de vida dos 
hipossuficientes. 

2. Direitos diretamente ligados ao conceito 
de pessoa humana e de sua 
personalidade. 

3. Conjunto de normas que disciplinam o 
modo de atuação da soberania popular. 

4. Direitos resultantes do vínculo jurídico-
político entre o indivíduo e um 
determinado Estado. 

(     ) Direitos individuais e coletivos. 

(     ) Direitos de nacionalidade. 

(     ) Direitos políticos. 

(     ) Direitos sociais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  
 
A) 1 2 3 4. 

B) 4 3 1 2. 

C) 2 4 3 1. 

D) 1 4 2 3. 
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Questão 15 

José tem 70 anos e não possui domínio de suas faculdades mentais. Ele se encontra 
enfermo, internado em hospital público e não tem curador nem familiares conhecidos.  
 
Segundo o Estatuto do Idoso, a opção pelo tratamento mais adequado a José deve ser 
feita 
 
A) pelo próprio médico do hospital em que se encontra internado. 

B) por um membro do Ministério Público Estadual. 

C) por um assistente social. 

D) por um juiz. 
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Noções de Informática 
 
 
Questão 16 

Assinale a alternativa que apresenta a guia do menu do Word 2007 que o usuário deve 
escolher para configurar as margens do documento. 
 
A) Inserir. 

B) Revisão. 

C) Layout da página. 

D) Referências. 

 
 
 
Questão 17 

Relacione os aplicativos do Windows 7 apresentados na COLUNA I com as suas funções 
na COLUNA II. 
 
                        COLUNA I                                         COLUNA II 
 
1. Desfragmentador de disco. 

2. Limpeza de disco. 

3. Painel de controle. 

(     ) Remover os arquivos desnecessários do disco 
rígido. 

(     ) Definir configurações e personalizar as 
funcionalidades do computador. 

(     ) Reorganizar os arquivos que se encontram 
espalhados pele computador. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 3 2.  

B) 2 1 3.  

C) 2 3 1.  

D) 3 2 1.  

 
 
Questão 18 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o utilitário do Windows 7 de 
grande utilidade para a tarefa de gerenciar arquivos e pastas. 
 
A) Monitor de recursos. 

B) Paint. 

C) Teclado virtual. 

D) Windows explorer. 
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Questão 19 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o mecanismo de autenticação 
para controle de acesso a sites e serviços oferecidos pela internet. 
 
A) Contas e senhas. 

B) Cópias de segurança. 

C) Criptografia. 

D) Firewall. 

 
 
 
Questão 20 

A média de três números digitados nas células A1, A2 e A3 de uma planilha de Excel 
pode ser calculada pela função “=MÉDIA(A1:A3)”. 
 
Analise as seguintes fórmulas para calcular a média acima citada 
 

I.  =(1/3)*(A1+A2+A3) 

II.  =(1/3)*SOMA(A1:A3) 

III.  =A1+A2+A3/3 
 
As fórmulas que calculam CORRETAMENTE a média são: 
 
A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas, 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 
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Conhecimentos Específicos 
 
Questão 21 

Dentre os instrumentos de política urbana definidos no Estatuto das Cidades, na Lei nº 
10.257/01, aquele que confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de 
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, é  
 
A) o direito de superfície. 

B) o direito de preempção. 

C) a outorga onerosa do direito de construir. 

D) a transferência do direito de construir. 
 
 
 
 
Questão 22 

A Lei nº 10.257/01, que regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana - Estatuto das Cidades, definindo, inclusive, 
alguns instrumentos que devem ser utilizados para garantir a gestão democrática da 
cidade.  
 
Estão dentre os instrumentos destacados na lei, EXCETO: 
 
A) Debates, audiências e consultas públicas. 

B) Plebiscito e referendum, no âmbito nacional, estadual e municipal, conforme 
competência de cada ente. 

C) Iniciativa popular de projeto de lei e de programas de desenvolvimento urbano. 

D) Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal. 
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Questão 23 

Considere as seguintes afirmações sobre os princípios fundamentais da Constituição da 
República. 
 

I.  A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos, dentre outros, a soberania e a dignidade da pessoa 
humana. 

II.  Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, 
a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 
sociais e regionais. 

III.  O princípio da prevalência dos direitos humanos constitui um dos princípios que 
regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS. 
 
A) II e III apenas. 

B) I e II apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 

 
 
 
Questão 24 

Considere as proposições seguintes, acerca do controle de constitucionalidade de leis e 
atos normativos: 
 

I.  A sanção ou o veto do Presidente da República constitui exemplo típico do 
exercício do controle de constitucionalidade prévio ou político no Brasil. 

II.  O controle de constitucionalidade difuso pode ser exercido por qualquer juiz ou 
órgão do Poder Judiciário. 

III.  As decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem 
efeitos contra todos. 

IV.  Leis municipais que contrariam a Constituição Federal não podem ser objeto de 
ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de 
constitucionalidade perante o STF. 

 
Assinale a alternativa que apresenta afirmativas CORRETAS. 
 
A) I, II e III apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II, III, e IV. 
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Questão 25 

Sobre o acúmulo de cargos, empregos ou função pública, analise as seguintes afirmativas. 
 

I.  Em regra, a Constituição veda o acúmulo de cargos públicos, empregos públicos, 
mas enumera algumas exceções, cujas legalidades encontram-se condicionadas à 
existência de compatibilidade de horários para o exercício dos cargos ou empregos 
públicos. 

II.  O acúmulo de dois cargos ou empregos públicos de médico constitui exceção à 
regra geral de vedação ao acúmulo de cargos estabelecido pela Constituição. 

III.  A proibição de acumular cargos, empregos ou funções públicas abrange 
autarquias e fundações, de modo que as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista não estão abrangidas pela vedação. 

IV.  A proibição de acumular cargos ou empregos públicos não se estende para a 
inatividade, sendo permitida pela Constituição a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria com a remuneração de um cargo, emprego ou função 
pública. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS. 
 
A) I e II apenas. 

B) II, III e IV apenas. 

C) III e IV apenas. 

D) I, II e IV apenas. 
 
 
 

Questão 26 

A criação de uma entidade com personalidade jurídica própria, por meio de lei, cuja 
finalidade seja, exclusivamente, a realização de uma atividade administrativa, própria do 
Poder Público, é caracterizada como uma forma de 
 
A) permissão. 

B) concessão. 

C) desconcentração. 

D) descentralização. 
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Questão 27 

Quanto às licitações e aos contratos da administração pública, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
 
A) O edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto o administrado, como a 

administração.  

B) É preciso de cláusula expressa em contrato, para que a administração tenha o poder 
de fiscalizar sua execução. 

C) As licitações destinam-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e de assegurar a proposta mais vantajosa para a administração. 

D) A administração pode aplicar multa ao contratante, diretamente, sem precisar recorrer 
à via judicial. 

  
 

 
 
Questão 28 

As recentes alterações na norma trabalhista garantiram alguns novos direitos aos 
trabalhadores domésticos. Dentre esses direitos, alguns são de aplicabilidade imediata e 
outros carecem de regulamentação para sua aplicação.  
 
Assinale a alternativa que contém direito, cuja regulamentação é condicionante para sua 
aplicabilidade. 
 
A) Jornada máxima de 8 (oito) horas por dia, 44 horas semanais. 

B) Pagamento de horas extras. 

C) Pagamento de adicional noturno. 

D) FGTS. 
 
 
 

Questão 29 

Não são de competência da justiça do trabalho, as ações que 
 
A) envolvem direito de greve. 

B) decorrem da relação do trabalho entre empregado e empregador. 

C) tratem de representação sindical entre sindicatos. 

D) decorrem da relação de trabalho entre o Poder Público e seus servidores. 
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Questão 30 

O instrumento que possui duração de quatro anos, estabelece, de forma regionalizada, as 
diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal para as despesas de 
capital, bem como para outras dela decorrentes e, ainda, para as relativas aos programas 
de duração continuada é denominado 
 
A) Plano Plurianual. 

B) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

C) Lei Orçamentária Anual. 

D) Lei Orgânica. 

 

 

Questão 31 

Acerca da competência tributária, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A competência tributária é o poder, conferido a determinado ente político, por lei 

complementar específica, para aumentar tributos. 

B) Um ente federado pode delegar, por lei, a sua competência tributária a outro ente. 

C) A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou 
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em 
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. 

D) O não exercício da competência tributária por um ente defere competência a pessoa 
jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a ela tenha atribuído. 

 
 
Questão 32 

Em relação à ação civil pública por ato de improbidade administrativa, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a 

requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova 
documental. 

B) A decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade 
administrativa é inadmissível antes do recebimento da Ação Civil Pública. 

C) O ato de improbidade administrativa caracteriza-se mediante a constatação do 
elemento subjetivo doloso na conduta do agente. 

D) Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. 
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Questão 33 

Sobre o processo de execução, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Diante da reiteração, pelo executado, da prática de ato atentatório à dignidade da 
Justiça, o juiz poderá lhe impedir que daí por diante se manifeste nos autos. 

B) Nas obrigações de fazer, quando for convencionado que o devedor a faça 
pessoalmente, o prazo para cumprimento é de 15 dias. 

C) Se o devedor praticou o ato, a cuja abstenção estava obrigado pela lei ou pelo 
contrato, o credor requererá ao juiz que Ihe assine prazo para desfazê-lo. 

D) A impenhorabilidade é oponível, mesmo na cobrança do crédito concedido para a 
aquisição do próprio bem. 

 
 
 

Questão 34 

Sobre os recursos no Processo Civil, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Ficará sobrestado o recurso extraordinário, até o julgamento dos embargos 

infringentes, no caso de tais embargos serem cabíveis, por ter o acórdão parte 
unânime e parte embargável. 

B) Todas as decisões proferidas nas instâncias ordinárias são recorríveis. 

C) É causa de inadmissibilidade do agravo o fato de o agravante deixar de, no prazo de 
3 (três) dias, requerer  a  juntada  aos  autos  do  processo  de  cópia  da  petição  do  
agravo  de  instrumento  e  do comprovante  de sua interposição, assim como a 
relação dos documentos que instruíram. 

D) Embargos de declaração interpostos com a finalidade de prequestionar questão 
federal não têm caráter protelatório. 

 
 

 

Questão 35 

Sobre a ação direta de inconstitucionalidade, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As federações sindicais deverão demonstrar que a pretensão por elas deduzida tem 

pertinência direta com os seus objetivos institucionais. 

B) A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex 
tunc. 

C) Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou 
procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-
se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. 

D) A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do 
ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível. 
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Questão 36 

Sobre a antecipação de tutela, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou 

indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, 
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela 
sentença de mérito. 

B) A irreversibilidade da antecipação de tutela é um obstáculo intransponível para sua 
concessão da medida pleiteada. 

C) Não será concedida antecipação de tutela contra atos do Poder Público. 

D) Quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 
incontroverso, a tutela antecipada poderá ser concedida de ofício pelo juiz. 

 
 
 
Questão 37 

Considere as seguintes afirmativas: 
 

I.  É válido, com objetivo científico, o ato de disposição do próprio corpo, para depois 
da morte. 

II.  O nome da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações que a 
exponham à indignação pública, desde que não haja qualquer intenção 
difamatória. 

III.  Segundo o Código Civil, a validade do negócio jurídico requer apenas dois 
requisitos: agente capaz e objeto lícito possível, determinado ou determinável. 

IV.  O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de 
vontade, não viciará o negócio, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, 
for possível identificar a coisa ou pessoa cogitada. 

V.  A confissão feita por representação é eficaz nos limites dos poderes outorgados 
pelo representado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

 
A) I, III e V apenas.  

B) II, IV e V apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, IV e V apenas. 
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Questão 38 

Considere as seguintes afirmativas. 

 
I.  Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, 

por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não 
superior a cinquenta hectares, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

II.  O empresário individual, casado, não necessita de outorga conjugal, qualquer que 
seja o regime de bens, para alienar imóveis que integram o patrimônio da 
empresa. 

III.  O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o 
conservar em seu patrimônio, e que encontrar na posse de outrem, poderá ser 
arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do 
Município ou à do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. 

IV.  O começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade são regidos pelas leis 
do país onde nasceu a pessoa. 

V.  Não corre o prazo prescricional contra o menor impúbere. 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS. 
 
A) I, III e V apenas. 

B) II, IV e V apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, IV e V apenas. 

 
 

Questão 39 

Em relação aos negócios jurídicos, são nulos, EXCETO: 

A) Aqueles assim viciados por lesão ou fraude contra credores. 

B) Aqueles declarados expressamente pela lei. 

C) Aqueles praticados por incapazes, sem a assistência de seu representante legal. 

D) Os praticados com preterição de alguma formalidade que a lei considere essencial 
para a sua validade. 
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Questão 40 

De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 

viciados em tóxicos.  

B) Na solidariedade ativa, o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento 
responderá aos outros pela parte que lhes caiba. 

C) Àquele que voluntariamente pagou o indevido tem direito à restituição. 

D) São inválidos os atos celebrados em nome do mandante pelo mandatário, mesmo 
se esse ignorar a extinção do mandato, por qualquer causa. 
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PROVA ABERTA / PEÇA JURÍDICA 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
 

1. Nos termos do subitem 9.4.28 do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões, na 
Folha de Resposta da Prova Objetiva e na Folha da Peça Jurídica, bem como as orientações e 
instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o 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 resposta Oficial da Peça Jurídica. 

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

4. Nos termos dos subitens 9.3.13 e 9.13.1 do Edital, [...] Será permitido o uso do Vade Mecum desde 
que as legislações não sejam comentadas e não contenham jurisprudência, súmulas e exposição 
de motivos. Os Vade Mecum que contenham jurisprudência, súmulas ou exposição de motivos 
poderão ser utilizados desde que as folhas referentes a elas estejam grampeadas. 

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

6. Nos termos do subitem 9.3.5 serão considerados eliminados os candidatos cujas Peças Jurídicas 
apresentarem nota inferior a 5,0 (cinco) pontos. Serão avaliados o domínio da modalidade escrita 
(ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular), a apresentação e à estrutura textuais, e ao 
desenvolvimento do tema, e o domínio do conteúdo e da técnica.  

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

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

8. Nos termos do subitem 9.3.12, não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da 
Peça Jurídica, devendo o candidato limitar-se às folhas recebidas. 
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Peça Jurídica 
 

O Município de Belo Horizonte publicou edital para concurso de provas e títulos para 
profissionais de engenharia e arquitetura a fim de desempenharem atividades 
relacionadas à elaboração de projetos urbanísticos para fins de regularização fundiária 
de parcelamento do solo mediante loteamento e  de sistema viário urbano. 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), no entanto, sustenta que essas atividades 
são privativas de Arquitetos. 
 
Diante desses fatos, ELABORE a medida judicial que poderá o CAU utilizar para 
assegurar as prerrogativas profissionais dos arquitetos, declinando os fundamentos 
jurídicos e a pretensão a ser deduzida em juízo. 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 
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PEÇA JURÍDICA 
Rascunho (continuação) 
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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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