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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

  
B 

B A 

Exemplo: 

PROCURADOR MUNICIPAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Estou voltando de um fim de semana em Friburgo. Mas poderia estar regressando de qualquer cidade 1 

brasileira, que a situação seria a mesma. É que às vezes uma melhor compreensão do Brasil a gente encontra 2 

não nos tratados, mas num simples incidente cotidiano. 3 

Por isto estou ali na estrada. O trânsito vai fluindo normalmente. De repente, na altura de Itaboraí 4 

(como acontece frequentemente), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento. Descobre-se a causa: lá está um 5 

policial de trânsito fazendo com que os automóveis entrem em fila única. Isto é uma técnica que costumam 6 

usar para evitar  engarrafamentos, sobretudo quando vai chegando o verão. Tal técnica, acredito, deve dar 7 

certo na Escandinávia, nunca aqui nos trópicos. A polícia rodoviária deve ter pensado que usando este 8 

processo evitaria que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio. Ela sabe que, se deixar, os 9 

motoristas vão começar a ultrapassagem pela contramão, uma vez que não há praticamente movimento aí. É 10 

uma forma de evitar desastres. 11 

Este é o problema. A polícia rodoviária é brasileira, mas não conhece os brasileiros. Porque ela 12 

apenas armou o cenário para a dramatização de mais uma cena representativa do caráter nacional. Vamos 13 

começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo".  14 

Ali estou com a família tentando ser bom brasileiro. 15 

(...) 16 

Em breve já não somos uma fila única, mas uma fila dupla está se formando sem que surja qualquer 17 

guarda alemão ou sueco para controlar o que quer que seja. E a coisa não para aí. Está, ao contrário, apenas 18 

começando. 19 

(...) 20 

Nisto percebo que já não somos três filas apenas, mas quatro e cinco filas indo em direção ao caos. 21 

(...) 22 

Meu rádio, por acaso, capta a voz de um policial comentando o engarrafamento: "Câmbio / confusão 23 

geral / danou tudo / não tem mais jeito / câmbio". Agora, sim, estamos todos ali perfeitamente brasileiros e 24 

infelizes, enquanto a raiva raia sanguínea e fresca em nossos nervos. Ali estamos, achando que íamos iludir o 25 

FMI, que o capitalismo selvagem não nos prejudicaria. Ali estamos como o "deputado pianista" e o que vota 26 

seu desonesto jeton. Ali estamos como o militar, o ministro e o alto funcionário iludindo o imposto de renda. 27 

Ali estamos, posseiros e grileiros, governantes e governados, todos apalermados porque não sabíamos que a 28 

história do país pode engarrafar. 29 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

SANTANNA, Affonso Romano de. - ADAPTADO 
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01) Uma das afirmações NÃO encontra respaldo no texto: 

 

A) Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter 

nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente 

da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas 

disciplinares, sobretudo num contexto coletivo. 

B) Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia 

usada por policiais brasileiros para evitar 

engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando 

aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde, 

pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem 

a observância da ordem. 

C) Conforme o autor do texto, não é necessário ter 

conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil — 

do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se 

mostra como tal em qualquer situação. 

D) De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem 

geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos 

exemplos de más iniciativas na administração de alguns 

setores públicos ou privados. 

 

02) Marque com F quando a afirmativa for FALSA e com 

V quando a afirmativa for VERDADEIRA.  

 

I. (  ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros 

— além de acostumados a tentar driblar normas 

disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo 

patamar de igualdade em situações como a de 

engarrafamento. 

II. (  ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão 

"brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem 

em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na 

adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na 

tentativa de mostrar competência em quaisquer 

situações. 

III. (  ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito 

mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do 

tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de 

carro que vão surgindo. 

IV. (  ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do 

mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14) 

conotam movimento. 

 

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de 

cima para baixo, é a: 

 

A) I = V, II = F, III = V, IV = V 

B) I = F, II = V, III = V, IV = V 

C) I = V, II = F, III = F, IV = V 

D) I = V, II = V, III = V, IV = F 

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de 

Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais 

lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu 

emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na 

Escandinávia" (L.7/8). 

B) As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o 

mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes 

diferentes e exercem também diferentes funções 

sintáticas.  

C) O vocábulo “se” (L.9) indica reflexibilidade. 

D) “fresca” (L.25) é uma expressão que está sendo usada 

em seu sentido literal. 

 

04) Com relação a aspectos morfossintáticos das 

alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) “mais” (L.24) modifica “jeito”, quantificando a ação por 

ele expressa. 

B) “como” (L.5) pode ser substituído por quando, sem 

comprometimento de sentido da frase. 

C) “do Brasil” (L.2) funciona como paciente da ação 

nominal. 

D) “o” e “a”, em “o que quer que seja. E a coisa não para 

aí.” (L.18) possuem o mesmo valor morfológico. 

 

05) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

A) “Este é o problema” (L.12) 

B) “A polícia rodoviária é brasileira” (L.12) 

C) “...lá está um policial de trânsito” (L.5/6) 

D) “Em breve já não somos uma fila única” (L.17) 

 

06) Leia o trecho abaixo: 

 

“não há praticamente movimento aí” (L.10). 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

 

A) hão movimentos. 

B) têm movimentos 

C) ocorrerá movimentos. 

D) existem movimentos. 

 

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem 

comprometer o entendimento da mensagem, é 

 

A) “É que” (L.2). 

B) “nos” (L.3). 

C) “Tal” (L.7) 

D) “seu” (L.27) 
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08) No texto, a relação estabelecida pela preposição 

transcrita está corretamente indicada em 

 

A) “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer 

cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse 

B) “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um 

pandemônio.“ (L.9) - assunto 

C)  “para”, em “apenas armou o cenário para a 

dramatização“ (L.13) - finalidade 

D) “em" em “leva vantagem em tudo".  (L.14) -  

quantidade 

 

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em 

 

A)  tivesse armado 

B) tinha armado 

C) tem armado 

D) teria armado 

 

10) Com referência ao texto é correto afirmar 
 

A) A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão. 

B) A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa. 

C) O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência. 

D)  O termo “já” (L.21) denota inclusão. 

 

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na 

norma padrão é a 
 

A) O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição. 

B) A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem 

derivação imprópria. 

C) A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por 

“inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do 

contexto.  

D) A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por 

ser complemento de um verbo com regência transitiva 

indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo 

‘lhe’. 

 

12) Atente para a frase: 
 

“Descobre-se a causa”. (L.5)   

 

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a 

forma verbal corresponderá a 
 

A) Descobrem 

B) Descobriram 

C) Descobriu 

D) Descobrirá. 

13) Leia o trecho abaixo: 

 

“que costumam usar para evitar  engarrafamentos 

(L.6/7) 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o 

mesmo valor sintático que a oração 

A) “que a situação seria a mesma “ (L.2) 

B) “que vota seu desonesto jeton “ (L.26/27) 

C) “que já não somos três filas apenas“ (L.21) 

D) “que "leva vantagem em tudo".“ (L.14) 

 

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se 

pede: 

 

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" 

que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).  

  

As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para 

 

A) Para enfatizar o tom irônico com que o autor se 

expressa. 

B) indicar impropriedade do termo usado no contexto. 

C) destacar um neologismo. 

D) evidenciar uma incorreção gráfica. 

 

15) Analisando as principais características do texto lido, 

podemos dizer que seu gênero predominante é: 

 

A) Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve 

poucas personagens, que geralmente se movimentam 

em torno de uma única ação, dada em um só espaço, 

eixo temático, conflito e clímax.  

B) Notícia, pois possui como característica a linguagem 

narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato 

ocorrido. 

C) Prosa poética, considerando que se trata de um texto 

escrito como prosa, mas funcionando como poesia, 

através da sensibilidade transmitida. 

D) Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal 

ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos 

sentimentos e a reflexão sobre o que se passa. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de hardware e 

software: 

 

I- Drive é um tipo de software para instalação de um 

equipamento. 

II- A memória RAM trabalha em conjunto com a UCP, isto 

posto, a quantidade de memória RAM influencia no 

desempenho da máquina no que tange à velocidade de 

processamento. 

III- A BIOS é um firmware e está armazenado na ROM. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas o item III é verdadeiro. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Analise os itens abaixo sobre as redes de computadores 

e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I- As redes quanto ao tipo de transmissão podem ser 

Simplex ou Half-Duplex. 

II- Os cabos UTP são classificados por categorias, que 

indicam sua finalidade de uso. 

III- Na topologia de rede em anel, os computadores são 

ligados entre si em um caminho fechado. 

IV- O cabo UTP é do tipo não blindado. 

 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item I está correto. 

 

18) Relacione a primeira coluna com a segunda: 

 

1. Exploits 

2. Sniffers 

3. Phishing 

4. Spyware 

5. Adware 

6. Backdoor 

 

 ) Um programa que, colocado no micro da vítima, 

permite que o invasor que o colocou possa facilmente 

voltar aquele computador em um momento seguinte. 

 ) Não é considerado necessariamente um programa 

implantado “ilegalmente”. 

 ) São programas que fazem anúncios de programas no 

computador. 

 ) Programas que exploram falhas em sistemas de 

informação.  

 ) É um golpe muito utilizado para obter dados de 

usuários desavisados ou fazê-los abrir arquivos com 

programas maliciosos. 

 

 

 

 ) São programas que capturam quadros nas 

comunicações em uma rede local, armazenando tais 

quadros para que possam ser analisados posteriormente 

por quem instalou. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, de 

cima para baixo. 

 

A) 6 – 5 – 4 – 1 – 3 – 2.  

B) 1 – 4 – 5 – 3 – 2 – 6.  

C) 6 – 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 

D) 1 – 5 – 4 – 1 – 3 – 2. 

 

19)  Para o usuário fechar a janela do navegador Firefox, 

além do atalho Atl + F4, ele pode utilizar o atalho: 

 

A) Ctrl + Shift + X 

B) Ctrl + Shift + W 

C) Ctrl + Shift + F 

D) Ctrl + Shift + C 

 

20) Analise a imagem abaixo do Excel 2013 e julgue os 

itens: 

 

 
 

I- Ao pressionar Enter, o resultado da formula na célula 

D2 será de R$ 7.500,00. 

II- Ao pressionar Enter, o resultado da formula na célula 

D2 será de R$ 1.256,00. 

III- A formula na célula D2 não é válida, visto que o 

resultado será de erro. 

IV- Ao pressionar Enter, o resultado da formula na célula 

D2 será 0. 

 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Apenas o item II é verdadeiro. 

C) Apenas o item III é verdadeiro. 

D) Apenas o item IV é verdadeiro. 

 

INFORMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca dos 

direitos e garantias individuais e coletivos, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 

de norma regulamentadora torne inviável o exercício 

dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à igualdade, à soberania e à 

cidadania. 

B) São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de 

segurança, e, na forma da lei, os atos necessários ao 

exercício da cidadania. 

C) As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação mediata. 

D) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, 

se omitirem. 

 

22) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 

legitimado a propor a ação declaratória de 

constitucionalidade: 

 

A) Procurador-Geral da República. 

B) Vice-Presidente da República. 

C) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

D) Presidente do Senado Federal. 

 

23) Acerca das atribuições constitucionais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, planejar e promover 

a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações. 

B) Compete à União permitir, nos casos previstos em lei 

especial, que forças estrangeiras transitem pelo território 

nacional ou nele permaneçam temporariamente. 

C) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre educação, cultura, 

ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

D) Compete privativamente à União legislar sobre direito 

civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e tributário. 

 

 

 

 

24) Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca da 

seguridade social, é CORRETO afirmar que: 

 

A) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 

respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da 

União. 

B) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 

seguridade social, como estabelecido em lei 

complementar, não poderá contratar com o Poder 

Público nem dele receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios. 

C) É vedada a concessão de remissão ou anistia das 

contribuições sociais para débitos em montante superior 

ao fixado, salvo as hipóteses de excepcional interesse 

público previstas em lei complementar. 

D) Os Estados aplicarão, anualmente, em ações e serviços 

públicos de saúde recursos mínimos derivados da 

aplicação de percentuais calculados sobre a receita 

corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento). 

 

25) Acerca dos contratos de parceria público-privada, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) É permitida a celebração de contrato de parceria 

público-privada que tenha como objeto único o 

fornecimento e instalação de equipamentos ou a 

execução de obra pública. 

B) É vedada a celebração de contrato de parceria público-

privada cujo valor do contrato seja inferior a vinte 

milhões de reais. 

C) É vedada a celebração de contrato de parceria público-

privada cujo período de prestação do serviço seja 

inferior a 10 (dez) anos. 

D) A contraprestação da Administração Pública nos 

contratos de parceria público-privada não poderá ser 

feita por outorga de direitos sobre bens públicos 

dominicais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) À luz da Lei n. 8.666/93, no que concerne a composição 

da comissão permanente de licitação, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) A comissão permanente de licitação será composta de, 

no mínimo, três servidores qualificados pertencentes aos 

quadros permanentes dos órgãos da Administração 

responsáveis pela licitação. 

B) A comissão permanente de licitação será composta de, 

no mínimo, cinco membros, sendo pelo menos três deles 

servidores qualificados pertencentes aos quadros 

permanentes dos órgãos da Administração responsáveis 

pela licitação. 

C) A comissão permanente de licitação será composta de, 

no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles 

servidores qualificados pertencentes aos quadros 

permanentes dos órgãos da Administração responsáveis 

pela licitação. 

D) No caso de convite, a comissão de licitação, 

excepcionalmente, nas empresas públicas e em face da 

exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída 

por servidor formalmente designado pela autoridade 

competente. 

 

27) Os atos administrativos que se destinam a dar 

andamento aos processos e papeis que tramitam pelas 

repartições públicas, preparando para a decisão de 

mérito a ser proferida pela autoridade competente, são 

classificados como: 

 

A) Atos de império. 

B) Atos de gestão. 

C) Atos de expediente. 

D) Atos normativos. 

 

28) No que tange aos serviços públicos, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) A concessão de serviço público, em regra, terá caráter 

de exclusividade. 

B) O contrato de concessão de serviço público é ajuste de 

Direito Administrativo, unilateral, oneroso, comutativo 

e realizado intuitu personae. 

C) A encampação do serviço público é a retomada coativa 

do serviço, pelo poder concedente, durante o prazo da 

concessão, por motivo de interesse público. 

D) Concessão de serviço público é a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa física 

ou jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado. 

29) No que tange as limitações constitucionais ao poder de 

tributar, assinale a alternativa que apresentam, 

exclusivamente, impostos que NÃO estão sujeitos ao 

princípio da anterioridade nonagesimal: 

 

A) Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), Imposto de 

Exportação (IE) e Imposto sobre Propriedade Territorial 

Rural (ITR). 

B) Imposto Extraordinário de Guerra (IEG), Imposto sobre 

Grandes Fortunas (IGF) e Imposto sobre Propriedade 

Territorial Rural (ITR). 

C) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto 

de Importação (II) e Imposto sobre Propriedade 

Territorial Rural (ITR). 

D) Imposto sobre a Renda (IR), Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) e Imposto de Exportação (IE). 

 

30) Acerca da obrigação tributária, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, 

de um ou mais elementos da base de cálculo própria de 

determinado imposto, desde que haja integral identidade 

entre uma base e outra. 

B) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

C) As taxas poderão ter base de cálculo própria de 

impostos, nos casos previstos em lei. 

D) A obrigação principal decorre da legislação tributária e 

tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 

nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. 

 

31) No que concerne ao crédito tributário, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela 

concessão de medida liminar em mandado de segurança 

impossibilita a Fazenda Pública de proceder à sua 

constituição para prevenir a decadência do direito de 

lançar. 

B) É vedada a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário. 

C) A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança para a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário depende do depósito do seu montante integral. 

D) Na ação de mandado de segurança não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de 

créditos tributários. 
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32) De acordo com o Código Civil, é CORRETO afirmar 

que a incapacidade, para os menores, cessará: 

 

A) Pelo ingresso em curso de ensino superior. 

B) Pela aprovação em concurso público. 

C) Pela concessão dos pais, mediante instrumento público, 

independentemente de homologação judicial, ou por 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 

dezesseis anos completos. 

D) Pelo exercício de cargo em comissão na Administração 

Pública. 

 

33) Nos termos do Código Civil, acerca dos prazos da 

prescrição, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Prescreve em um ano a pretensão contra os peritos, pela 

avaliação dos bens que entraram para a formação do 

capital de sociedade anônima, contado da publicação da 

ata da assembleia que aprovar o laudo. 

B) Prescreve em um ano a pretensão dos credores não 

pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, 

contado o prazo do registro da ata de encerramento da 

liquidação da sociedade. 

C) Prescreve em três anos a pretensão do vencedor para 

haver do vencido o que despendeu em juízo. 

D) Prescreve em um ano a pretensão do beneficiário contra 

o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de 

seguro de responsabilidade civil obrigatório. 

 

34) Sobre a posse, nos termos do Código Civil, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes 

à propriedade. 

B) Induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, 

mas não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou 

clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a 

clandestinidade. 

C) Considera-se possuidor aquele que, achando-se em 

relação de dependência para com outro, conserva a 

detenção em nome deste e em cumprimento de ordens 

ou instruções suas. 

D) Por se tratar de direito personalíssimo, a posse não se 

transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor. 

35) De acordo com a Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015, quantas tentativas frustradas são necessárias para 

se proceder a citação por hora certa? 

 

A) 01 (uma) tentativa. 

B) 02 (duas) tentativas. 

C) 03 (três) tentativas. 

D) Nenhuma, sendo necessária apenas a suspeita de 

ocultação do citando. 

 

36) De acordo com a Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015, a petição inicial indicará: 

 

I. O número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou o número de registro da CTPS do autor e do réu. 

II. O endereço eletrônico do autor e do réu. 

III. O requerimento para a concessão da justiça gratuita. 

IV. O requerimento para a citação do réu. 

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em: 

 

A) I e II. 

B) II. 

C) II e IV. 

D) I e IV. 

 

37) À luz da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, acerca 

do recurso extraordinário e do recurso especial, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso 

extraordinário ou a recurso especial poderá ser 

formulado por requerimento dirigido ao tribunal 

superior respectivo, no período compreendido entre a 

publicação da decisão de admissão do recurso e sua 

distribuição, ficando o relator designado para seu exame 

prevento para julgá-lo. 

B) Recebida a petição do recurso pela secretaria do 

tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual 

os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior. 

C) Na hipótese de interposição conjunta de recurso 

extraordinário e recurso especial, os autos serão 

remetidos ao Supremo Tribunal Federal. 

D) Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa 

a ofensa à Constituição afirmada no recurso 

extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação 

de lei federal ou de tratado, deverá conceder prazo de 15 

(quinze) dias para que o recorrente demonstre a 

existência de repercussão geral e se manifeste sobre a 

questão constitucional. 
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38) De acordo com a Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015, são títulos executivos judiciais: 

 

A) A certidão expedida por serventia notarial ou de registro 

relativa a valores de emolumentos e demais despesas 

devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas 

tabelas estabelecidas em lei. 

B) A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. 

C) Os honorários do perito aprovados por decisão judicial. 

D) A escritura pública ou outro documento público 

assinado pelo devedor. 

 

39) À luz do Código de Divisão e Organização Judiciárias 

do Estado do Maranhão, Lei Complementar n. 014, de 

17 de dezembro de 1991, no que concerne a 

competência do Tribunal de Justiça, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar 

originariamente os Deputados Estaduais, os Secretários 

de Estado, os Procuradores Gerais da Justiça, bem como 

seus próprios Desembargadores e os Membros do 

Ministério Público nos crimes comuns e de 

responsabilidade. 

B) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar 

originariamente o Habeas Data e o Mandado de 

Segurança contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, dos Tribunais de 

Contas do Estado e dos Municípios, dos Procuradores 

Gerais, dos Secretários de Estado, do próprio Tribunal, 

do seu Presidente ou de suas Câmaras, do Presidente 

destas, do Corregedor Geral da Justiça e de 

Desembargador. 

C) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar 

originariamente o Habeas Corpus, quando o coator ou 

paciente for membros do Tribunal de Contas do Estado. 

D) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar 

originariamente os Deputados Estaduais, os Secretários 

de Estado, os Procuradores Gerais da Justiça, do Estado 

e da Defensoria Pública, bem como seus próprios 

Desembargadores e os Membros do Ministério Público 

nos crimes comuns e de responsabilidade. 

40) De acordo com o Código de Divisão e Organização 

Judiciárias do Estado do Maranhão, Lei Complementar 

n. 014, de 17 de dezembro de 1991, é correto afirmar 

que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão será 

composto por: 

 

A) 27 (vinte e sete) Desembargadores. 

B) 32 (trinta e dois) Desembargadores. 

C) 35 (trinta e cinco) Desembargadores. 

D) 48 (quarenta e oito) Desembargadores. 

 
 
 


