CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR – EDITAL 1/2015
Cargo: 401 - ADVOGADO
INSTRUÇÕES DA PROVA
 Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta)
questões de Múltipla Escolha, se todas estão perfeitamente legíveis, bem como se a impressão,
a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou
incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais, 5 (cinco) questões de Noções de Informática, 5
(cinco) questões de Legislação Municipal e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos.
 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final desse caderno.

ATENÇÃO
 Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao
fiscal imediatamente.
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
 Lembre-se mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
 Não deixe nenhuma questão sem resposta.
 A Folha de Respostas NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas é cobrindo, fortemente, o
espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:
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 FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO
 Período de Sigilo - Os candidatos deverão permanecer no local da realização das provas durante,
no mínimo, 60 (sessenta) minutos após o início das provas. ITEM 7.13
 A Prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. ITEM 7.1
 O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das
respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente
quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado. ITEM 7.13
 O gabarito da prova será divulgado juntamente com a prova no site www.ibgpconcursos.com.br
no dia 24/01/2016.
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LINGUA PORTUGUESA
A crônica abaixo é do mineiro Otto Lara Resende, nascido em São João Del Rei.
Leia-a e responda às questões que se seguem:
Vista cansada (Otto Lara Resende)
Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a
visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor
quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de
despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha
acabado como acabou.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só
isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê nãovendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil,
mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo
visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é
que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um
profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá
estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava
um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em
32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar
estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua
ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente,
coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o
espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém
vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe
às pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É por aí que se instala no
coração o monstro da indiferença.
Disponível em: http://contobrasileiro.com.br/vista-cansada-cronica-de-otto-lara-resende/ Acesso: 17 dez. 2015.
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QUESTÃO 1
Levando em consideração que o texto lido é uma crônica, assinale a alternativa CORRETA.
A) Trata-se de um texto narrativo, onde o narrador conta sobre uma determinada
situação observada por ele.
B) Trata-se de um texto expositivo, onde o autor demonstra um conhecimento científico
sobre um assunto.
C) Trata-se de um texto informativo, no qual o autor transmite uma informação de
relevância social aos seus interlocutores.
D) Trata-se de um texto dissertativo, no qual o autor discorre acerca de um tema sobre
o qual ele possui amplo conhecimento.

QUESTÃO 2
A partir da leitura global do texto, é CORRETO afirmar que a ideia central é de:
A) Comentar acerca do hábito que as pessoas possuem de olhar tudo com muita
atenção, guardando todos os detalhes.
B) Comentar acerca do costume das pessoas de olhar tanto o que as cerca que não
prestam devida atenção no que olham.
C) Criticar o fato das pessoas serem muito atentas a tudo o que as rodeiam, de modo
que acabam se angustiando.
D) Denunciar o modo como Hemingway olhava o que estava ao seu redor, bem como o
modo como morreu.

QUESTÃO 3
Levando em consideração o fato de o texto lido ser uma crônica, é CORRETO afirmar que:
A) Sua linguagem é estritamente formal, sem utilizar de recursos da língua falada.
B) Sua linguagem é mista, mesclando elementos não verbais a elementos verbais.
C) Sua linguagem é apenas verbal, em um nível de formalidade muito exagerado,
rebuscado.
D) Sua linguagem atende aos padrões da norma culta, porém em um nível informal.
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QUESTÃO 4
Releia o período abaixo, extraído da crônica Vista cansada:
“Um poeta é só isto: um certo modo de ver.”
A respeito desse período, assinale a alternativa CORRETA.
A) É constituído por duas orações: uma oração principal e uma oração subordinada
substantiva apositiva.
B) É constituída por duas orações: uma oração coordenada assindética e uma oração
coordenada sindética conclusiva.
C) É constituída apenas por uma oração, chamada de oração absoluta.
D) É constituída por duas orações: uma oração principal e uma oração subordinada
substantiva subjetiva.

QUESTÃO 5
Sabe-se que o aposto é um termo acessório da oração, e que muitas vezes ele serve para
indicar uma explicação acerca do termo anterior a ele.
Assinale a alternativa que apresenta um aposto explicativo.
A) “Uma criança vê o que o adulto não vê.”
B) “Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia.”
C) “Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta.”
D) “O campo visual da nossa rotina é como um vazio.”

QUESTÃO 6
Leia as seguintes orações:
“De tanto ver, você não vê.”
A respeito das orações acima, assinale a alternativa CORRETA.
A) Possui um verbo transitivo direto (ver) e um verbo intransitivo (vê).
B) Os dois verbos, ver no infinitivo e ver conjugado, são bitransitivos.
C) Os dois verbos, ver no infinitivo e ver conjugado, são intransitivos.
D) Possui um verbo intransitivo (ver) e um transitivo direto (vê).
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QUESTÃO 7
Assinale a alternativa que apresenta somente palavras acentuadas pela mesma regra
ortográfica.
A) Fácil – pontualíssimo – ninguém.
B) Alguém – ninguém – hábito.
C) Hábito – pontualíssimo – paroxítona.
D) Alguém – paroxítona – hábito.
QUESTÃO 8
Leia o período extraído do texto Vista cansada:
“Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas.”
A palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo no sentido do período por:
A) no cerrado.

C) no pantanal.

B) aos montes.

D) no horizonte.

QUESTÃO 9
No período: “O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê.” é
CORRETO afirmar que:
A) O verbo ser conjugado em é funciona como verbo de ligação, tendo a palavra capaz
como seu predicativo do sujeito.
B) O verbo ver é um verbo de ligação e não possui um predicativo do sujeito.
C) O termo poeta é um sujeito indeterminado, pois não é possível identificar quem é o
poeta de quem se fala.
D) No período há três verbos, sendo que os três – é, ver e vê – são intransitivos, ou
seja, não necessitam de um complemento.
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que se encontra na voz passiva analítica CORRETAMENTE.
A) Todos os dias eu saio pela mesma porta.
B) Um dia o porteiro faleceu sem motivo algum.
C) O hábito embaça as vistas.
D) O porteiro foi assolado pela morte sem motivo.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
“A opinião pública parece sinalizar que não há lideranças claras, nem no governo nem na
oposição, e é a partir desse diagnóstico que os candidatos deverão planejar suas próximas
ações. O Peronismo encabeça, como força política, a intenção de voto para presidente e
dentre os candidatos, o governador da província, Daniel Scioli, é o claro ganhador. Como
força política é seguido de perto pela Frente UNEN, que mantém uma luta interna muito
equilibrada entre seus quatro dirigentes melhor posicionados como presidenciáveis:
Hermes Binner, Julio Cobos, Ernesto Sanz e Elisa Carrió”.
Disponível em: http://www.clarin.com/br/Tendencias-presidencial-comecam-aparecer_0_1157884699.html Acesso: 02 dez. 2015.

O texto se refere a uma recente “corrida presidencial”, que culminou em uma mudança
radical na liderança do seguinte país:
A) Venezuela.

C) Equador.

B) Argentina.

D) Chile.

QUESTÃO 12
O estado de Minas Gerais foi palco recentemente de uma das maiores tragédias ambiental
dos últimos tempos. Com 317 anos, o distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de
Mariana, tinha história. O vilarejo de 600 habitantes fez parte da rota da Estrada Real no
século XVII e abrigava igrejas e monumentos de relevância cultural. Em 5 de novembro, em
apenas onze minutos, um tsunami de 62 milhões de metros cúbicos de lama aniquilou o
vilarejo. A onda devastou outros sete distritos de Mariana e contaminou os rios Gualaxo do
Norte, do Carmo e Doce.
Sobre essa tragédia assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

)

Eram três as barragens de rejeito em Alegria: a de Santarém, a de Germano e a de
Fundão.

(

)

A parte frontal dessas bacias é feito de areia e argila para filtrar a água.

(

)

Apenas o Ministério Público de Minas Gerais abriu inquérito para apurar as causas
do desastre.

(

)

A principal hipótese levantada pelos técnicos é que tenha ocorrido o processo de
liquefação, que se dá, quando a camada arenosa externa, ao invés de expelir, retém
a água.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V F F.

C) V F F V.

B) F V F V.

D) F F V V.
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QUESTÃO 13
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 2,5 mil
imigrantes se afogaram no mar Mediterrâneo em 2015 vítimas dos muitos barcos
superlotados que tentaram chegar à costa da Itália e da Grécia. O fluxo de pessoas
desesperadas que partiram da Síria e do norte da África na tentativa de alcançar a Europa
já se apresenta muito maior que o registrado no mesmo período do ano de 2014.
Sobre as tragédias ocorridas neste ano, devido a imigração desenfreada de Líbios para a
Europa, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Dois barcos com cerca de 500 imigrantes afundaram após deixar Zuwara, na Líbia.
B) Corpos de pelo menos 71 pessoas, que podem ser imigrantes sírios, foram
descobertos em um ônibus abandonado na Itália.
C) Naufrágio nos arredores da ilha de Lampedusa, na Itália, matou cerca de 800
pessoas.
D) Pelo menos 300 imigrantes se afogaram ao tentar atravessar as águas agitadas do
Mediterrâneo.

QUESTÃO 14
No mês de novembro de 2015 o Supremo Tribunal Federal mandou prender o senador
Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, acusado de obstruir as investigações da
“Operação Lava Jato”. É a primeira vez desde a redemocratização brasileira, em 1985, que
um senador é preso no exercício de seu mandato. Sobre esse fato analise as afirmativas a
seguir.
I.

A prisão de Delcídio é preventiva sem data para ser relaxada.

II.

O esquema que envolvia a fuga de Cerveró para a Espanha, via Paraguai foi
revelado a partir de uma gravação.

III.

O advogado Edson Ribeiro, por participar, também teve sua prisão decretada.

IV.

Delcídio, estando preso não manterá seu mandato como senador e seu suplente
assumirá.

V.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavaski foi quem autorizou a
prisão.

Estão CORRETAS as afirmativas.
A) I, II, III e V apenas.
B) I, II, III e IV apenas.
C) I, II e III apenas.
D) I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 15
O Brasil enfrenta uma epidemia de Zika, uma doença "prima da dengue", desde o meio do
ano passado. A doença, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, provoca
sintomas parecidos, porém mais brandos do que os da dengue: febre, dor de cabeça e no
corpo e manchas avermelhadas. Recentemente, o governo brasileiro confirmou a relação
entre o vírus Zika e a microcefalia, uma infecção que provoca má-formação do cérebro de
bebês.
Sobre essa epidemia, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A região Nordeste é a mais afetada pelo surto de microcefalia, e no Brasil existem
casos espalhados por 14 estados.
B) Os exames feitos no bebê nascido no Ceará e que veio a falecer devido à
microcefalia e outras más-formações congênitas é que identificou a presença do
vírus.
C) A confirmação da relação entre o vírus e a microcefalia já vem sendo estudada
como pesquisa científica pelos norte-americanos.
D) Os brasileiros ainda não sabem como ocorre exatamente a atuação do Zika no
organismo humano e na infecção do feto.

QUESTÃO 16
A vacina contra a dengue já existe e teve sucesso em testes realizados em humanos. A
empresa francesa Sanofi Pasteur conseguiu criar uma vacina com o vírus atenuado da
dengue, sendo esta eficaz contra os 4 tipos existentes de dengue.
Assinale a alternativa que apresenta o nome do país que foi o primeiro a aprovar o seu uso.
A) Brasil.

C) México.

B) Estados Unidos.

D) Canadá.

QUESTÃO 17
O papa Francisco deve continuar em 2016, com o mesmo ritmo dos três primeiros anos de
seu pontificado, o programa de reformas do Vaticano, entre eventos do Jubileu e várias
viagens já previstas em sua agenda.
São países com perspectiva concretas de receber a visita do papa Francisco em 2016,
EXCETO:
A) México.
B) Polônia.
C) Armênia.
D) França.
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QUESTÃO 18
Os municípios que fazem limite geográfico com o município de Nova Ponte são, EXCETO:
A) Romaria.
B) Indianópolis.
C) Capinópolis.
D) Uberaba.

QUESTÃO 19
Nova Ponte é um município de 74 anos, rico, pacato e todo reconstruído de forma
totalmente planejada devido a uma inundação.
São comunidades consideradas mais distantes da cidade, EXCETO:
A) Almeida Campos.

C) Teixeira.

B) Parque das Arvores.

D) Santa Juliana.

QUESTÃO 20
Com relação à história do município de Nova Ponte, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(

)

A cidade de Nova Ponte foi formada por dois núcleos dos dois lados do rio Araguari,
sendo que o inicio da povoação foi a margem esquerda do rio.

(

)

A capela construída sob o orago de São Miguel a margem esquerda do rio teve seu
terreno doado.

(

)

O povoado da margem esquerda, mais antigo, recebeu o nome de São Sebastião e
pertencia ao município de Monte Carmelo.

(

)

O povoado da margem direita, mais recente, recebeu o nome de São Miguel de
Nova Ponte e pertencia ao município de Sacramento.

(

)

A ponte construída para ligar as duas margens foi o que deu origem ao gentílico
novapontense.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F V F V.
B) F V F F V.
C) V F V V F.
D) F V F V F.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
O Mozilla Firefox, também é conhecido como sendo um:
A) Gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows.
B) Sistema Operacional.
C) Aplicativo para gerenciamento de contas de e-mails.
D) Web Browser.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que nomeia um dos princípios básicos da segurança da informação
garantindo que a informação não seja alterada durante seu percurso, da origem ao seu
destino.
A) Integridade.

C) Autenticidade.

B) Disponibilidade.

D) Confidencialidade.

QUESTÃO 23
São aplicativos usados para edição de texto, EXCETO:
A) Windows Media Player.
B) MS Word.
C) WordPad.
D) NotePad.
QUESTÃO 24
Um auxiliar administrativo utilizando o MS - Word, pretende alterar o “Estilo da Fonte” do
texto que acabou de digitar.
São opções disponíveis para alterar o “Estilo da Fonte” utilizando o Word, EXCETO:
A) Negrito.
B) Normal.
C) Itálico.
D) Negrito realçado.
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QUESTÃO 25
Um funcionário da Prefeitura de Nova Ponte está trabalhando em uma Planilha do MS Excel 2013. Este funcionário digita a expressão =soma(A1:A6).
É CORRETO afirmar que esta função faz o somatório das células:
A) A1 e A6.
B) A1, A2, A3, A4, A5 e A6.
C) Da coluna 1 com as células da coluna 6.
D) Das linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 26
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando a conduta de um servidor
com sua respectiva natureza (direito ou dever), conforme definição do Estatuto dos
Servidores do Município de Nova Ponte.
COLUNA I

COLUNA II

1-

Direito do servidor.

(

) Manter conduta compatível
moralidade administrativa.

com

a

2-

Dever do servidor.

(

) Lealdade às instituições administrativas a
que servir.

(

) Requerer ou representar às autoridades
municipais, em defesa de direito ou
interesse legítimo.

(

) Adicional pelo exercício de
penosa, perigosa ou insalubre.

atividade

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 2 2 1 2.
B) 2 2 2 1.
C) 1 1 2 2.
D) 2 2 1 1.
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QUESTÃO 27
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) busca assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais para pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania.
Nos termos da Lei em referência, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
B) É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça
ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
C) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, limitando o exercício do
direito à família e à convivência familiar e comunitária.
D) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo
com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de
atendimento ao público.

QUESTÃO 28
Segundo Plano Diretor Participativo do Município de Nova Ponte – MG, assinale a
alternativa CORRETA.
A) São princípios da política municipal e urbana: O cumprimento das funções sociais
da cidade; O cumprimento das funções sociais da propriedade; A gestão e o
planejamento participativo e democrático.
B) A gestão municipal e urbana será representativa, garantindo a centralização das
definições do executivo municipal, quanto às diretrizes orçamentárias e orçamento
anual, bem como das ações e processos de tomada de decisões públicas em
assuntos de interesse sociocultural e econômico.
C) O Conselho Municipal de Desenvolvimento Local – CMDL possui caráter
deliberativo em matéria de natureza municipal, urbana e rural; e tem como
membros exclusivos os representantes dos poderes públicos.
D) A Conferência Municipal de Desenvolvimento Local ocorrerá uma vez por ano, e
somente quando convocada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Local –
CMDL, podendo todos os cidadãos participar da Conferência com direito a voz,
mas sem direito a voto.
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QUESTÃO 29
Considerando o disposto na Lei Orgânica do município de Nova Ponte, acerca do poder
executivo municipal, assinale a alternativa CORRETA.
A) Dentre as condições de elegibilidade para os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito,
está a idade mínima de dezoito anos para exercício dos mandatos.
B) Proclamado oficialmente o resultado da eleição municipal, o Prefeito eleito poderá
indicar uma comissão de transição destinada a proceder o levantamento das
condições administrativas do município.
C) Se decorridos dez dias da data fixada para a posse do Prefeito, salvo motivo de
força maior, devidamente justificado, este não assumir o mandato, ocorrerá a
vacância do cargo, devendo o Presidente da Câmara de Vereadores assumir as
funções até que sejam realizadas novas eleições.
D) É permitido ao Prefeito o exercício cumulativo do mandato eletivo de Prefeito e de
uma atividade pública, como, por exemplo, a de presidente de uma autarquia
municipal.

QUESTÃO 30
A democracia participativa pode ocorrer por meio de diversos instrumentos de
manifestação da vontade popular.
São instrumentos de democracia participativa previstos, expressamente, na Lei Orgânica
de Nova Ponte:
A) Iniciativa popular de leis e plebiscito.
B) Referendo e plebiscito.
C) Iniciativa popular de leis e referendo.
D) Ação popular e ação civil pública.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Os princípios da administração pública expressamente dispostos na CF são de
observância obrigatória para:
A) Os órgãos da administração direta de todos os poderes e de todas as esferas de
governo.
B) Os órgãos e as entidades da administração direta e indireta do poder executivo,
apenas, de todas as esferas de governo.
C) Os órgãos e as entidades das administrações direta e indireta, do poder executivo
federal.
D) A todos os órgãos e entidades das administrações direta e indireta, de todos os
poderes e de todas as esferas de governo.
QUESTÃO 32
A repartição de funções entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica da Administração
Pública, dentro de uma estrutura hierarquizada, com relação de subordinação entre os
diversos níveis, caracteriza a:
A) descentralização.
B) desconcentração.
C) descentralização por serviços.
D) delegação constitucional de competência.

QUESTÃO 33
Quando o advento de uma legislação nova altera situação anteriormente consentida e
formalizada pela prática de um ato administrativo, impedindo a permanência desse ato
exarado pelo poder público, ocorre a chamada:
A) Revogação do ato administrativo.
B) Anulação do ato administrativo.
C) Cassação do ato administrativo.
D) Caducidade do ato administrativo.
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QUESTÃO 34
Está na ordem do dia o assunto acerca do impeachment do Presidente da República e os
seus respectivos procedimentos. Nos termos da Constituição Federal, sobre as
competências da câmara e do senado, acerca dos crimes de responsabilidade, é
CORRETO afirmar que:
A) Compete privativamente ao Senado autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente da República e compete
privativamente à Câmara de Deputados processar e julgar o Presidente da
República nos crimes de responsabilidade.
B) Compete privativamente ao Senado autorizar, por maioria absoluta de seus
membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e compete
privativamente à Câmara de Deputados processar e julgar o Presidente da
República nos crimes de responsabilidade.
C) Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de
seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e
compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da
República nos crimes de responsabilidade.
D) Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por três quintos de
seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e
compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da
República nos crimes de responsabilidade.
QUESTÃO 35
No tocante à hierarquia das normas, assinale a alternativa que contenha espécies de
normas primárias.
A) Leis complementares, decretos autônomos, leis delegadas, decretos legislativos e
resoluções.
B) Leis ordinárias, leis complementares,
provisórias, e resoluções.

decretos

regulamentares,

medidas

C) Medidas provisórias, decretos legislativos, leis ordinárias, portarias e decretos
autônomos.
D) Leis delegadas, medidas provisórias, leis ordinárias, instruções normativas e
decretos legislativos.
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QUESTÃO 36
Acerca dos municípios, assinale a alternativa CORRETA.
A) Regem-se por meio de Constituição Municipal, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por três quintos dos membros da
Câmara Municipal.
B) São entes federados dotados de autonomia, baseada na capacidade de autoorganização, autolegislação, autogoverno e autoadministração.
C) O Prefeito e Vice-Prefeito serão eleitos pelo sistema proporcional, para mandato
de 4 (quatro) anos.
D) O município não possui natureza de ente federativo, embora disponha de
capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração.

QUESTÃO 37
Sobre atos ilícitos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

)

Há responsabilidade civil objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

(

)

Não se considera ilícito, embora acarrete obrigação de o agente indenizar o dano, o
ato praticado em estado de necessidade, salvo se a pessoa lesada for culpada do
perigo.

(

)

O direito de exigir reparação de dano e a obrigação de prestá-la não se transmite
com a herança.

(

)

O incapaz nunca responde pelos prejuízos que causar a terceiros, mas seus
responsáveis terão ação regressiva contra ele, depois de cessada a causa da
incapacidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V F F.
B) V F V V.
C) F V F V.
D) F F V V.
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QUESTÃO 38
Sobre os contratos, é CORRETO afirmar que:
A) Os contratos têm uma obrigatoriedade relativa, segundo princípio da relatividade,
podendo, como regra, a parte optar pela revisão das cláusulas contratuais, ou
simplesmente não cumpri-lo.
B) O contrato aleatório é instrumento oneroso, pelo qual um dos contratantes
transfere coisa incerta em troca de coisa certa.
C) A exceptio non rite adimpleti contractus é uma cláusula resolutiva que deve ser
sempre expressa e se prende a um contrato bilateral.
D) Segundo o atual Código Civil brasileiro para que possa haver intervenção judicial
por onerosidade excessiva em um contrato é necessário que o mesmo seja
decorrente de um fato extraordinário e imprevisível.
QUESTÃO 39
Sobre os recursos, é CORRETO afirmar que:
A) A desistência do recurso está condicionada à anuência da parte contrária.
B) O recurso só pode ser interposto pela parte vencida.
C) O recurso extraordinário não impede a execução da sentença.
D) O pedido de reconsideração constitui uma espécie recursal, uma vez que permite
o reexame do tema.
QUESTÃO 40
A norma que determina ao réu a competência para alegar, em sede de contestação, toda
a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido
do autor e especificando as provas que pretende produzir, traduz o princípio da
A) inafastabilidade de jurisdição.
B) eventualidade.
C) proteção.
D) economia processual.

18

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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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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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

