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QUESTÃO 6
Em "...e perguntou calmamente se tinha a possibilidade de 
entregar o molho na residência de uma amiga.", o vocábulo 
destacado, no contexto, é um substantivo coletivo. Assinale a 
opção em que a forma coletiva está CORRETAMENTE 
relacionada ao substantivo.

(A) borboleta - farândola
(B) jornal - catálogo
(C) assassino - choldra
(D) navio - esquadrilha

QUESTÃO 7
Em "Eu consegui esquecer uma mala na recepção da TV 
Gazeta, em São Paulo.", a regência da forma verbal 
sublinhada está CORRETA, assim como ocorre na opção:

(A) Os apaixonados não se lembram de pagar às contas.
(B) Estar apaixonado implica correr o risco de ser 
despejado.
(C) É preferível não ter cachorros e gatos do que esquecê- 
los.
(D) O gato? Entreguei-lhe para o dono.

QUESTÃO 8
Só NÃO apresenta função adjetiva o termo destacado em:

(A) boiando fixamente
(B) semana seguinte
(C) usina de distrações
(D) desatenções banais

QUESTÃO 9
O primeiro parágrafo do texto está reescrito corretamente, 
sem alteração de sentido, em:

(A) Apaixonado é um atentado, uma fábrica de vazios, uma 
usina de distrações, mesmo que não peça nenhum favor 
a ele, pois não lembrará nem que você existe. Nem que 
ele existe, já que é uma ausência feliz, pois só pensa em 
beijar e rebobinar os beijos com os suspiros.

(B) Apaixonado é um atentado, uma fábrica de vazios, uma 
usina de distrações, não obstante peça favor a ele. Com 
isso, não lembrará nem que você existe e nem que ele 
existe. Como é uma ausência feliz, portanto só pensa 
em beijar e rebobinar os beijos com os suspiros.

(C) Apaixonado é um atentado, uma fábrica de vazios, uma 
usina de distrações, portanto, não peça nenhum favor a 
ele, embora não lembrará nem que você existe e nem 
que ele existe. No entanto, é uma ausência feliz, porque 
só pensa em beijar e rebobinar os beijos com os 
suspiros.

(D) Apaixonado é um atentado, uma fábrica de vazios, uma 
usina de distrações, logo, não peça nenhum favor a ele, 
porque não lembrará nem que você existe, nem que ele 
existe. Entretanto, é uma ausência feliz, porque só 
pensa em beijar e rebobinar os beijos com os suspiros.

QUESTÃO 10
Analise as assertivas a seguir.

I. Na frase "Os apaixonados veem o sexo como um 
Rivotril.", a acentuação gráfica da palavra destacada 
está de acordo com as regras em vigor.

II. Na frase "Os apaixonados não analizam os vencimentos 
das contas.", a palavra destacada está grafada 
corretamente.

III. Na frase "Os apaixonados não sabem o porquê do 
esquecimento.", a palavra destacada está grafada 
corretamente.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II apenas
(B) I e III apenas
(C) II e III apenas
(D) I, II e III

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
Com a chegada da Internet, foram necessários alguns 
programas que possibilitassem o nosso acesso. Um deles é o 
Navegador. Geralmente, entre outras funções, o navegador é 
responsável por permitir que acessemos as páginas de 
hipertexto, daí o protocolo ser o Hypertext Transfer Protocol 
-  HTTP. Entre inúmeros programas desse tipo, os mais 
conhecidos são o Internet Explorer, o Firefox e o Chrome. 
Sobre o Internet Explorer 9, o Firefox 39 e o Chrome 49, 
todos no idioma Português do Brasil, marque a opção 
CORRETA:

(A) Tanto no Internet Explorer quanto no Firefox ou no 
Chrome, caso um usuário queira saber quais foram as 
páginas que foram acessadas com qualquer desses 
navegadores, basta utilizar-se de um recurso chamado 
Favoritos.

(B) Apenas no Internet Explorer e no Firefox é que a função 
de Páginas Visitadas vem ativada por padrão. Caso o 
usuário deseje isso no Chrome, ele terá que ativá-lo após 
instalar o programa.

(C) Não obstante ser possível ver quais foram as páginas 
visitadas, no Brasil não há como fazer isso devido à 
exigência de privacidade prevista no Marco Civil da 
Internet.

(D) Em todos os navegadores, caso um usuário queira saber 
quais foram as páginas que foram acessadas com 
qualquer desses navegadores, basta utilizar-se de um 
recurso chamado Histórico.

SAAE 01 -  ADVOGADO 2
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(Ô |Enb E EJEd EU01ELU E 0jqOS EJEJ0q]|0p 01U0LUOS 
|Edpmn|/\| EJELUE3 e 'EugujpjOEJixa ea!1e|S]S0| ogssas e|\| (g)

O§JE0 op EDUE0EA
0p OSE3 mio 'oip^ojg-ODiA op 0 oip^jg op ossod
E 0 OSS]LUOjdUJO0 EJEd 'EJELUE3 Ep 01U0p]S0jg O|0d E-0S 
-JE^ |Edpmn|/\| EJELUE3 Ep EUEU!PJOEJ}X0 0E5E30AU03 V (v)

:ViayyCONI ogSdo e 0|eu]sse 
'esueiai EjjEg 0p 0]dj3!un|/\| op Eomgãjo pi e 01ueosuo3

91 OVlS3flt>

vsNviAi vuuva 3a ov5visiD3i

■SE3U10UJO0S SEjnSy 100 E0]|dE 0S aiuawos 
O}U0LUE0jqWOS O S]Od 'O1X01 O LUO0 gJ0JJO0O Og|\| (q)

"0pj0A JO0 E
LUO0 SOlJ0qO3 01U0LUE10|dWO3 S0|0 OpU0S Ogu '0pj0A JO0
eu Ejqujos 0p oi]0i0 Lun ogjaqaoaj sajapEJEO so sopoi (3)

SOlEjãgJEd S]Op sop 
oujoi LU0 opj0A 0p opiq3U00jd O|n§ugi0j ujn op]q]X0 gjas 
'oSoq "opj0A J03 e luo0 Epiq3U00jd gjas 'ogu no ajapEJEO 
J01UO3 0p 01U0pU0d0pU] 'SOlEjãgJEd sop Og]§0J e Epoj_ (g)

■0pj0A 0p
Ep|q3U00jd EJ0S 0J0PEJE3 LU01UO3 0nb Og]§0J E SEU0dy (v)

:gj0Jios 01x01 o 0nb og5Ej0i|E e elujüe 
0nb ogSdo e anbjEW '0pj0A jod e opuaq|O0sa 'oiuawEajqwos 
ogioq o opEuo]ss0jd Equ0i 0 EjnSy eu sop]q]X0 
soiEjSgjEd s]op so opEuop0|0s Equ0i 03OA 0nb opuodns

ILuAUid

pM'j ir ■■«ii.Ii1 lilpfiL. d'.'. |.mr I-.- -. IMll'. i|iiii[|l li I JlAit.i) I' |i.A|.l. I.Myj

nm í>j,| iP^ruv, qjflj ||:- |jMx 'prihía. j|,il J| fi, iííj. . ., .w-t..* r .

sm,f* uiijii vm wmjijta jdu úief awni
ÍÚU*i'l#| ipjiflwmi 1 Muni* iiH|i.ir na i-i ni mí»|I t*i iiiii-tii. '.ri^. Uffnpp . wki«*f vi(fH

rfifi..-. I SJ ■ .|(i. hi|*jmii : i*»i ■tüw.-i^Miris 'hh.ij* iijnfd**U#J?í |

.... ........ • 11
• B- ® 

4 .

* ■* T * r M * m 1 tm

r P - Ui p ■

|]SEjg op sanãnijog
EUJOjp! 'oioz pJ0/v\ 1J.0S0J3JI/VJ op ox]EqE luoSelu] e 0Aj0sqo

ST OVlS3flt>

oavDOAav-io 3 ws

■SOpEÍ0S0pU] S0JEM11OS S]0AJSSOd
sojino 0 dJDMÁds EJ1U03 ougnsn op jopEindujoo 
o j0§0iojd 0 ogSuni Ens 'j0pu0i0Q smopu]/v\ opEUJEqo 
OAjiEU ajDMÁds-jiUD 0JEM11OS ujn mssod z smopu]/v\ o (d)

■0pEp!|EU]l
ess0 Lu00 SMopu]/v\ op E0]ij00ds0 ogsj0A ELun gq 'onbjod 
oss| 'Epuopiiop 0p sojopEiJod EJEd oijodns j0AOjd 
0p opuExpp '0pEp!|]q]ss00v e oijodns o nouopuEqE 
onb smopu]/v\ op ogsj0A Ejpwud e joj. z smopu]/v\ o (D)

■EnujLUip
smopu]/v\ op 0pEp!|]qEsn e onb luod opuazE^ 'jEq|EqEJi 
EJEd sjEuopEjado SELuaisjs sojino Luajnoojd sougnsn so 
anb luo0 oipi Luai e0]isjj0peje0 Essa '0iU0LU|Eniv 'asfl 
soA!i]sods]p e OAjiEU aijodns gAOjd ogu z smopu]/v\ o (a) 

■j0pu0i0Q smopu]/v\ 0 aJEMiios 
assap 0Luou o ougnsn nas ap EÍUEjnSas e EiuaujnE anb 
ELuaisjs nas luo oa]ieu ||em0J!i Lun mssod z smopu]/v\ o (V)

:viaaaco ogsdo
e anbjELU '|jssjg op sanãnijog ELU0]p] 'z smopu]/v\ o ajqos

PT OVlS3flt>

a+%; (Q) 
v + t̂; 0) 

\n + (a)

1+%; (V)

ÍJopEinduj03 o jE0nbo|g EJEd sepai ap 
og5EU]qwo0 e EiU0S0jdaj oxmqE saoSdo sep |Ent) 'SELUEjãojd 
sopEU]LUj0i0p ap og5n00X0 e EJEd oq|EiE ap sepai oluod 
LU0AJ0S anb saoSEUjqujOD ap auas euun aoaujoi 'sopepai 
SOUgA LU0 01U0S0jd 'Á3)l SMOpU/M 0p EpELUEqD LUgqLUEl 
'(^> ) sMopu]/v\ op Epai v 'opepunua o aiuaLUEiuap

E]a| 'ijsejg op sanãnijog ELU0]p] 'z smopu]/v\ o ajqos
£T OVlS3flt>

ioaaa# (a) 
(sznz.ir)via3i/\i (d) 
(s3r'zxr)viaaiAi (a) 
(z.inszr)via3i/\i (v)

ÍLuaSELU] eu sopiqjxa sajE|nãaj soun|E sop Ejpauj e gjEUJopj 
anb |00xg op E|nujjoi e Eiuasajdaj oxmqE saoSdo sep |En£)

tL.J4|i/V\ ('
SfiiL"í'a »:
tasDJHilSj -
OThíblj*s r’
Si'Ei-JPyTt» t:
!í TOpffl IK
9íi
■uOHIIM ãl
\LOlTJfft

fF|í3Gd
f * ~Íi'

: |jssjg op sanãnijog
ELUojpj 'OIOZ |30xg iiosoj0]|/\| op ox]EqE Ejnãq e aAjasqo

ZT OVlS3flt>



QUESTÃO 17
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Barra Mansa,
analise as afirmativas a seguir:

I. A Câmara terá comissões permanentes e especiais 
definidas na própria Lei Orgânica.

II. Integrará as comissões parlamentar que pertença a 
partido com pelo menos 4 vereadores.

III. As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno 
da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante 
requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, 
sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Assinale a opção VERDADEIRA:

(A) Apenas uma assertiva está correta.
(B) Apenas duas assertivas estão corretas.
(C) Nenhuma assertiva está correta.
(D) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 18
Sobre processo legislativo previsto na Lei Orgânica do
Município de Barra Mansa, assinale a opção INCORRETA:

(A) A proposta de Emenda à Lei Orgânica será votada em 
dois turnos com interstício mínimo de dez dias e 
aprovada por 2/3 (dois terço) dos membros da Câmara.

(B) O processo legislativo municipal compreende a 
elaboração de: leis complementares; leis ordinárias; 
emendas à Lei Orgânica Municipal; resoluções; decretos 
regulamentares à execução de leis.

(C) A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada 
pela Mesa da Câmara, com o respectivo número de 
ordem.

(D) A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de 
estado de sítio ou de intervenção no Município.

QUESTÃO 19
Acerca da Competência, de acordo com a Lei Orgânica
Municipal, assinale a opção CORRETA:

(A) As leis complementares somente serão aprovadas se 
obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da 
Câmara Municipal, observados os demais termos de 
votação das leis ordinárias. O Código de Obras do 
Município é um exemplo de Lei Complementar.

(B) É lei ordinária a que instituir a guarda municipal.
(C) O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de 

projeto de sua iniciativa, devendo a Câmara se 
manifestar num prazo de 60 dias sobre a proposição, 
contados da data em que for feita a solicitação.

(D) A matéria constante do projeto de lei rejeitado em 
nenhuma hipótese poderá ser objeto de novo projeto, 
na mesma sessão legislativa.

QUESTÃO 20
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Barra Mansa,
sobre fiscalização contábil, financeira, operacional,
patrimonial e administrativa assinale a opção INCORRETA:

(A) O controle externo da Câmara será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão 
estadual a que for atribuída essa incumbência e 
compreenderá a apreciação das contas do Prefeito e da 
Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras 
e orçamentárias, bem como o julgamento das contas 
dos administradores e demais responsáveis por bens e 
valores públicos.

(B) Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros 
da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão 
estadual incumbido dessa missão.

(C) As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos 
pela União e Estado serão prestadas na forma da 
legislação federal e estadual em vigor, podendo o 
Município suplementá-las, sem prejuízo de sua inclusão 
na prestação anual de contas.

(D) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas 
anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 
noventa dias após o recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída 
essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos 
das conclusões desse parecer, se não houver 
deliberação dentro desse prazo.

QUESTÃO 21
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Barra Mansa,
sobre o Poder Executivo, assinale a opção INCORRETA:

(A) O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito,
auxiliado somente pelos Secretários Municipais, com 
atribuições equivalentes ou assemelhadas, sendo
condição de elegibilidade, dentre outras, idade mínima 
de 24 anos além de ser brasileiro nato.

(B) O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito,
auxiliado pelos Secretários Municipais ou Diretores, com 
atribuições equivalentes ou assemelhadas, sendo
condições de elegibilidade, dentre outras, idade mínima 
de 21 anos além da nacionalidade brasileira.

(C) O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito,
auxiliado pelos Secretários Municipais ou Diretores, com 
atribuições equivalentes ou assemelhadas, sendo
condições de elegibilidade, dentre outras, idade mínima 
de 21 anos além da filiação partidária.

(D) O Prefeito e Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1? de 
janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da 
Câmara Municipal, prestando o compromisso de 
manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as 
leis da União, do Estado e do Município, promover o 
bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a 
inspiração da democracia, da legitimidade e da 
legalidade. Decorridos dez dias da data fixada para a 
posse, se o Prefeito e o Vice-Prefeito, salvo motivo de 
força maior, não tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago.
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QUESTÃO 22
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Barra Mansa, 
analise as afirmativas a seguir:

I. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições decretar, 
nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social.

II. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições, contrair 
empréstimos e realizar operações de crédito, mediante 
prévia autorização da Câmara.

III. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições, 
desenvolver o sistema viário do Município.

Assinale a opção CERTA:

(A) Apenas uma assertiva está correta.
(B) Apenas duas assertivas estão corretas.
(C) Nenhuma assertiva está correta.
(D) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 23
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Barra Mansa 
será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de 
Prefeito, quando deixar de tomar posse, sem motivo justo 
aceito pela Câmara, dentro do prazo de:

(A) dez dias
(B) quinze dias
(C) vinte dias
(D) vinte e cinco dias

QUESTÃO 24
Com relação aos auxiliares do Prefeito, assinale a opção 
CORRETA consoante o texto da Lei Orgânica do Município de 
Barra Mansa:

(A) Lei Municipal, de iniciativa da mesa da Câmara, poderá 
criar Administrações de Bairros e Administrações 
Distritais.

(B) Lei Municipal, de iniciativa do Prefeito, poderá criar 
Administrações de Bairros e Administrações Distritais.

(C) Os Secretários ou Diretores são subsidiariamente 
responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, 
ordenarem ou praticarem.

(D) Os auxiliares diretos do Prefeito apresentarão 
declaração de bens no início e no término do exercício 
do cargo, que constará dos arquivos da Prefeitura, não 
havendo necessidade de cópias das mesmas serem 
devidamente encaminhadas à Câmara Municipal.

QUESTÃO 25
Consoante a Lei Orgânica do Município de Barra Mansa, o 
conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicas 
voltados à coordenação de ação planejada da Administração 
Municipal denomina-se:

(A) Plano Diretor
(B) Plano Diretor, de iniciativa do Prefeito
(C) Sistema de estratégias
(D) Sistema de Planejamento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
A Administração Pública para o cumprimento de suas 
competências constitucionais pode recorrer a algumas 
técnicas diferentes. A técnica que está relacionada à 
distribuição de competências administrativas a pessoas 
jurídicas autônomas, que respondem judicialmente pelos 
prejuízos causados a terceiros, chama-se:

(A) Desconcentração
(B) Descentralização
(C) Delegação
(D) Outorga

QUESTÃO 27
Diferentemente dos outros ramos do direito, o Direito 
Administrativo brasileiro não é codificado. Sendo assim, os 
princípios do direito administrativo exercem as funções 
sistematizadora e unificadora das leis, que nos demais ramos 
são desempenhadas pelos códigos.

Assinale a opção CORRETA sobre os princípios do direito 
administrativo:

(A) O princípio da eficiência passou a ter assento 
constitucional com a Emenda Constitucional n.19/98, 
que implementou o modelo de administração pública 
gerencial, voltada para um controle de resultados na 
atuação estatal. A eficiência exige que a atividade 
administrativa seja exercida com presteza, perfeição, 
rendimento funcional e redução de desperdícios.

(B) O princípio da legalidade não está limitado ao simples 
cumprimento da lei em seu sentido estrito. Assim, o 
administrador está obrigado a respeitar o chamado 
bloco de legalidade, que compreende a lei e os demais 
instrumentos normativos existentes na ordem jurídica. 
O princípio da legalidade exclui, por completo, o 
exercício de atuação discricionária do administrador, 
levando-se em consideração a conveniência e 
oportunidade do interesse público, o juízo de valor da 
autoridade e a sua liberdade.

(C) O princípio da isonomia impõe o dever ao legislador e à 
Administração Pública de dispensar o mesmo 
tratamento a administrados que se encontrem em 
situações equivalentes. Assim, critérios discriminatórios 
de idade, sexo e altura, em sede de concurso público, 
são definitivamente vedados, para qualquer carreira 
pública, ainda que os referidos critérios estejam 
expressamente previstos na lei regulamentadora da 
carreira.

(D) O princípio da autotutela, também conhecido como 
tutela administrativa, estabelece que a Administração 
Pública pode controlar os seus próprios atos, seja para 
anulá-los, quando ilegais, ou revogá-los, quando 
inconvenientes ou inoportunos, independentemente de 
revisão pelo Poder Judiciário.
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QUESTÃO 32
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, EXCETO:

(A) Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos 
antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado.

(B) Instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços 
uns dos outros, sendo a referida vedação extensível às 
empresas estatais que exploram atividades econômicas 
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados.

(C) Utilizar tributo com efeito confiscatório.
(D) Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, 

por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de 
vias conservadas pelo Poder de Público.

QUESTÃO 33
Identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F):

( ) O IPTU é um imposto de competência municipal, que
possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, 
como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município.
( ) Florentina é proprietária de um terreno que está
localizado a quinhentos metros de distância de uma escola 
primária e de um posto de saúde, não existindo nenhum 
outro melhoramento ou serviço mantido pelo público que 
sirva a sua casa. Nesse caso, pode-se afirmar que, como o 
terreno não encontra-se em zona urbana, a proprietária terá 
imunidade ao pagamento de IPTU.
( ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu 
adequado aproveitamento, sob pena, de além de outras 
formas de apenação, ser instituído o IPTU progressivo no 
tempo.
( ) Ainda quando alugados a terceiros, permanece isento ao
pagamento de IPTU o imóvel pertencente a uma entidade 
sindical de trabalhadores, desde que o valor dos aluguéis seja 
aplicado nas atividades essenciais de tal entidade.
( ) O prefeito de determinado município fez a atualização
monetária da base de cálculo do IPTU, por Decreto, que foi 
publicado em Diário Oficial no dia 1? de dezembro de 2015. 
Não obstante a atualização tenha sido feita seguindo 
rigorosamente o índice oficial de correção monetária, pode- 
se afirmar que ocorreu ofensa ao princípio da legalidade 
tributária, que exige que a majoração de tributos ocorra 
mediante lei.

Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA, de 
cima para baixo:

(A) V - V - F - F - V
(B) F - V - V - V - F
(C) F - F - F - V - V
(D) V - F - V - F - F

QUESTÃO 34
O Município Y desapropriou uma área maior que a necessária 
para a construção da escola municipal pretendida. A alegação 
do Município foi que a parte remanescente já ficaria 
reservada para a ampliação das instalações da referida 
escola.

A situação apresentada é hipótese de:

(A) Desapropriação indireta, uma vez que foi desapropriada 
área maior que a necessária para a construção da 
escola. Só seria lícita a desapropriação de área maior 
que a necessária se fosse para a realização de 
assentamentos rurais.

(B) Apossamento administrativo, sendo inconstitucional a 
perda da propriedade de alguém para que o bem fique 
reservado a uma utilização futura, havendo nítida 
violação ao direito fundamental de propriedade.

(C) Desapropriação por zona, que possui expressa previsão 
na legislação que disciplina a desapropriação por 
utilidade pública.

(D) Direito de extensão, que assiste ao poder público, de 
pagar por toda a propriedade e não apenas a parte que 
será utilizada imediatamente na obra pública.

QUESTÃO 35
As cláusulas pétreas previstas na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 servem como um mecanismo de 
preservação dos valores e ideais almejados pelo poder 
constituinte originário. As referidas cláusulas constituem uma 
verdadeira limitação material ao constituinte derivado. Não 
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir, EXCETO:

(A) os direitos e garantias individuais
(B) a forma republicana de Estado
(C) a separação de poderes
(D) o voto direto, secreto, universal e periódico

QUESTÃO 36
De acordo com o Código de Processo Civil (Lei ng 
13.105/2015), o juiz resolverá o mérito, EXCETO quando

(A) acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na

(B)
reconvenção. 
homologar a transação.

(C) reconhecer a existência de 
litispendência ou de coisa julgada.

perempção, de

(D) decidir, de ofício ou a requerimento, 
de decadência ou prescrição.

sobre a ocorrência

SAAE 01 -  ADVOGADO 7



QUESTÃO 37
Sobre o tema competência no processo civil, assinale a opção
CORRETA:

(A) A competência relativa poderá modificar-se pela 
conexão ou continência. Reputam-se conexas 2 (duas) 
ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a 
causa de pedir. Haverá continência entre 2 (duas) ou 
mais ações quando houver identidade quanto às partes 
ou à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais 
amplo, abrange o das demais.

(B) Determina-se a competência no momento do registro 
ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes 
as modificações do estado de fato ou de direito 
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem 
órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

(C) A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 
como questão preliminar de contestação. A 
incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 
tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 
ofício. O Ministério Público não pode alegar a 
incompetência relativa nas causas em que atuar.

(D) O foro competente para a propositura da execução 
fiscal é apenas o do domicílio do réu.

QUESTÃO 38
Assinale a opção CORRETA:

(A) Cabe agravo interno contra as decisões interlocutórias 
que versarem sobre admissão ou inadmissão de 
intervenção de terceiros.

(B) A parte só não poderá recorrer se aceitar 
expressamente a decisão. A renúncia ao direito de 
recorrer independe da aceitação da outra parte.

(C) São cabíveis recursos dos despachos.
(D) Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para corrigir erro material.

QUESTÃO 39
Antônio, técnico de um time de futebol, prometeu ao 
atacante do seu time a doação de valor significativo em 
dinheiro, caso o mesmo marcasse dois gols na final do 
campeonato e auxiliasse o seu time a obter o título.

No referido negócio jurídico é CORRETO afirmar que existe

(A) um encargo, que suspende a aquisição do direito e será 
considerado não escrito, se ilícito ou impossível, 
invalidando o negócio jurídico.

(B) um termo inicial, que suspende o exercício, mas não a 
aquisição do direito.

(C) uma condição suspensiva, subordinando a eficácia do 
negócio jurídico a um evento futuro e incerto.

(D) uma condição resolutiva, que subordina a existência do 
negócio jurídico a um evento futuro e incerto.

QUESTÃO 40
Em consonância com a CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), o prazo para o empregador proceder aos registros 
referentes à admissão de um empregado é de:

(A) 48 horas
(B) 72 horas
(C) 90 dias
(D) 3 meses
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